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 اذا لح را ضکضک لاقت رد دنسانعم كرون ' ريت ریت هدننزو هلزلز ( ةضطكضكلا )

 اعیرس یثم
 لاق روند هیسک شفلوا دیعتود رط ندرپ ره عف كمال ( ضللا ) ( ماللالصف )

 لیلد لاش روند هزوغالوق زوا هدننزو رار ( ضالضالا ) د رطم یا ضل لحر

 نک ردیک زوغالوق هدنزو لزز ( هطاضالا ) ةلالضلا ف قذاح یا ضالسا

 ضلضلی لاق ردهنسانعم كليا تافتلاو رظن هلوص هغاص هناربصتم
 یهنسن رب هدننزو شعب ( ضعللا ) الاشو اع تفتلپ یا ضالضالا

 اضعل هناسلپ هضعل لاش ردهنسانعم قلآ بوریوح هلال

 لورج ( ضومللا ) هب هلوانت اذا ثلاثا بابلانم
 اه تایم یوآ نا روند هلاقح هدننزو

 هلفرموب هدننزو ضکر ( ضکللا )

 لاق رد هسانعم قم روا

 بابلا نم اضکل هضکل

 4 سط اذا لوالا

 رحم هفک عمج

 یاعت دن وعد

 كلانا دلما هلی و يناثلا دلا مت



 ( هيفا )زونید هنجگا قوبف نالف بوق یرواپ هدهط رو ردلاکم منا ندلوا ۳۷

 دقوا ءالا ةربثک یا هطیقم رثب لاقب روند هیویق نالوا قوح ییوص هدننزو هبیدع

 نالوا ربارب س, هثیشرب ید و هدننزو باتک ( شایقلا ) اهژام ترثک یا تضعیف
 هدننزو لمت ( ضرقثلا ) هلواسم یا هل ضایف و هل ضيق اذه لاقب روند هبهئس
 هنس رو لاسماو مدبب اذا رادبا شیفت لاقب رده:سانع» قاق بوکوح انب
 ردش اذا "یشا هل ضیقش لاقي ردهنسانعم قاوا مدیمو ردقم بوبس هیسک ر

 هبشلاق هلا عز اذا مایا ضرقن لاقب ردهنسانعم كرك هیهنسن رو هل بنسئو

 شاقنا لاقب ردهنسانعم قاق بوک وچ اب ید وب هدننزو لاعفنا ( ضایقت الا )
 كلیا لاصیتسا ییهنسن رب هدننزو لاعتفا ( ضاتفالا ) لابناو مد اذا رادلا

 هنسهراب یک كج وک هی دک كفاق ( ةضيقلا ) هلصأتسا اذ اهضاتقا لاق رد هنسانعم

 لوث هدنزو هسیک ( ةضیفلاو ) هدننزو سبک ( ضیقلا ) رد ضیق یذج مج روت
 رونلغاد یر تلع كنويق شماضوا هاضرم هرقل هلکن آ هک روند هشاط كحوک
 ( ضییقثلا ) هیشتلاع ضیقو هضیف نالف نال مهلوق هنعورد روك ذم هدنلحم هرقنو

 اذا هللا ضیق لاقب ردهننسانعم قاغاد 4 شاط نانلوا رک ذ یهود هدننزو لیعقت

 هااج یا نالفلانالف هللا ضیف لاقب ردهنسانعم كليا مسی و ریدقتو ضيقلاب اهعسو
 ر هبهنسن رو یدلیا رسی ییسمردشواق هنالف ینالف یلاعت قح یتعپ هل هحاناو هب

 نم مهلابس یا [ هال رف مهلاضیفو ] یلاعت هلوق هتمو ردهنسانعم كليا ببس یی

 هضیاق لاقي رد هنسانعم هلدابموهض واعم هدنزو هلعافم ( هضباقلا ) نوبستحم ال ثیح

 هض اقنا عی. هنمو هلدایو هضواع اذا

 ككاو هفمروغوط :كسکا هدنزو باتک ( ضارکلا ) ( فاکلا لصف و
 ههود روغپو اجادخ یا اضا رک هعضو لاق ردهنسانعم ج ادخ روید هب یر وأب

 .ه رکصتدکدلیا لوبق ینا یجر كن هقان هکرونید هنسینم كنهود كک را لوق لع روند
 یدرفه روید هرلک وو هرلغو هقلح هقلح نالوا هدجرو هلوا شایا عفد ه مدط

 لوش نالوا هدنیرقو كايو هلیعض كفاک ردهضرک دوخای هیرمک كفاک ردضرک

 قاب ضیرک ضارک و رولیآ یرارب موک ود هدرانک كشب رک کا هک روند هکترک

 (ضيركلا) ضيرلا لع اذا لوالا بابلا نم اضارک لجرلا ضرك لاقب رد هتساتعم

 هل داص لوق لع ردولرد رب ندنسیروق دروغو نالوا رعبعت شک هدننزو ربما

 ردهنسانعم تلا جارخا ضارک ندنج ر كندقا هدننزو ض رف ( ضركلا ) ردهلا

 ةقانلا جر.نم ضاركلا ج رخا اذا لوالا بابلا نم اضرك لجرلا ضرك لاقب

 ةضكفكلا



nnyےک  

 ليف كي ( ضيقملا) وی دی هک یک ضایق رود هی هنممز نوا ربا رب هیس رب ضیفو

 حتمی

 لحرلاضوش لاق رول وا رعبعت قاچ هطاوا وا هنس انعم كمك بواک هوا یرب ,

۱۳۹ 

 یاغوح ماش هک ردیعسا ماشلا نانشا هدننو راترت ( ضاقضقلا ) رلیخف كفاق ردهضق
 روند هبالتس را و .ردیدآ روش ر ندنعوت ضج لوق ىلع ردک وک یرلک دید

 لالعف هلی كاف قرهلوا فعاضم هدبرع مالکو ردتغل هدالیص كفاق

 كناق روند هضرا راومه زود ( ضاقضقو ) ردقوب هلک یریغ ندنو هدننزو
 ( ضقضقتلا ) روند هنالسرا یدو هدننزو طالع ( ضقاضقلا ) ردتغل هدالبمسک

 ( ءاضقلا ) ق رفت ادا "یملا ضقضقت لابش ردهنسانعم قاغاط هدشزو لاو

 قرق ندزوئوا و :رومم یا ءاضق عرد لاقب روند ههرز شفلنیچرب هلیحف كفاق

 رونید هرامدآ نالوا یربا یرلشیدو یسهدوک و رونید هنسیروس هود هجراو هرفن
 كداضو یرسک كفاق ( ضق ) ناتسالا و نادالا ىف ةلج یا ءاضق هعاج لاق

 یزید يک قمالابح قمرب رد هباکح ندنن وص ندا ر وهظ ود تیح ر هل وکس

 هیح روند هنالب هدنازو ذفنق ( شبقلا ) ردقجهلوا یدرتیح ندا روهظ هدکدک |
 ار | لاقل روند هنروع قلصتو نیک رح هدننزو هدفنو ) هضفتقلا ) هنسانعم

 لاقب رد هنسانعم قمش ییانب هدنذو ضوح ( ضوقلا ) ةريصق وا ديمد یا ةضفنق
 اذ لا رددتتماتعم لد شوقو همده اذا اضوف شوش الا 8

 قمش نینسکلا مده لوق ىلع قمش ییانب ( ضیوقتلا ) لدبب لدب یا ضوقب اضوق
 رولوا هلیش رط قمرقح ررب ررپ یتسارحا رووا رببعت كکوس هکرد هتسانعم
 لاق ردهنسانعم کج یرلباتط كرداپو یراجافاو یرلک رد كدا دوخاپ
 بانطالاو داوعالا ع زن وهوا مده ریغنم ضقن ضيوقتلا وا همده اذا ءانلا ضوق
 هسکرو مدا اذا ءانلا ضوقت لاق ردهنسانعقلقب انب هدنزو لعفت ( ضوقتلا )

 لاق ردهنسانعم قلقی ان ید و هدشنزو لاعفنا ( ضایقنالا ) بهذو ءاج اذا

 نالوا هدنتسوا كا كنهطروع هدشزو ضيف ( ضیقنا ) مدبنا اذا ءاسلا ضاقنا

 وص هلغل وا قلح دوخت یس روای نالوا هدنحا لوق لع روند هغ وق یروق

 ضيقلا نم ربخ ضیملا خم لاش هنمو رولوا قوبق هنن هکر ونید هب هط رو شمقح

 ضيقو ءاموا خ رف نم اف ج رخ یلایهوا هّضسلا ىلع ةسبايلا ایلعلا ةرشقلا یهو

 قلرایو هقش اذا اضیق ضیش دصسا ۳ رفلا ضاق لاق هنسانعم قمراپ رولوا ردصم

 هضاق لاق ردهنسانعم كمربو ضوعو تقشنا اذا هَضملا تضاق لاق رد هنسانعم

 قمزاقبوسک یی وق ندرب قلایقو هب هلثماذا هب هضاق لا رد هتسانعم كع کیو هضاعازا

 كوهحملا ىلع رتبلا تضيق لا و ۶ رها ف الج اذا رئبلا ضاق لاق ردهنسانعم

A۲ ىا 
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 | ناکلا شف لاش ردهنسسانعم یاوا وا زولومو والقج ناکم رو ردانعم م ھج وب
 روید هزولومو هلیرلشاط لقح هدر ضطف و شذقلا هيف راسم ادا اطسف |
 ول اط لفچ هدنلزو فدک ( قلا ) رونید هغاربط هزون نکوچ هدزوا قاتو |

 هؤ را اذا شدفو رکذ اک ضف ناکم لاش یک شف روید هرب ولزژولومو
 لاقي ردهنسانعم قلوا ولزولومو ولساط لقحر یندو ( ضانةتسالا ) ضضقلا

 تضفتسا لاقب ردهنسانع» ینالو یرلغاط لقح هدماهعو ضفا ىهي ناکدا شقتسا

 لس لاش رد هنسانعم قلوب نشخ و تشرد ییغاس هسک رو تشصفا ییعءع هما

 لاش a ۵ ريق هدننزو هضف ( ةطقلا ) انشخ هدجو اذا هععجضم ضقتسا

 ىلع هلوا ولشاط لقح ه.درخ هک روند هر لوشو امترذع یا ةیرالنا هضقب بهذ

 تزص وروب كسک و, یضوط هنفرط رب بولوا لاموف یغاربطو لآ لوق
 لاو لمر اجارت هضفض* وا یصح تاذ ضرا یا ةضق ىف انس لوقت هلوا راب

 ةف نم لاقی رونلوا رتبعت هنوک و تباپ هک ردهنسانعم سنجو عفترم تم اناج
 هدنسهلجح كرلنوب رونید هزولومو هنیرلشاط لقچ هدرخ هدرخو سنج یا ةدحاو
 هدنولنپ یره رف بلغت هبا رکب هدن آ هک ردید  عضوم رب هضق و ردتفل هد هيف كفاق
 ضاضتقا هضقو رولوا شق زساه هک رولوا نک اس داض اضعبو ردشلوا هعقو رب

 دنع كلذ ناک و لاقب رونید هفلزو یرکب ۵ ریق هک رولوا مسا ندنسانعم هیراج |
 ةن رلشاط لقج هدرخ يک ضضق هليح كفاق ( هضقلا ) اسرع ةليل یا اهضاضتقا ۱

 هر اب كحوک و ر روند هنغمو كالا كحوک و روند هنسهیقب كنهتسن ربو روند

 لاق رد زیاچ هد هل یفیفدت ء كداض ردهنسانعم هصیق و بيع هلیعض كفاق ( ةضقلا ) روید

 قمزو ینرکب لربق هدشزو لاعتفا ( ضاضتفالا ) بيع یا هضقو هضق هیفام

 پوب التح یک یک رک راوند ( ضاضق الا ) اهعرتفا اذا ہیرا لا ضتقا لاقب ددهنسانعم |
 عقب لو عدصت اذا رادلبا ضقنا لاقي ردهتسانعم قلاق هدنرب زونه هلفمالقي نکل |

 لیلنا تضقنا لاق زد هثسانعم قتشخوا رکسع ندفرط ره هرزوا هفناط ربو دعب

 ردهنسانعم كما بولیزوس نوجما قعوق هرب نداوه شوقو ترمشتنا إذا منلع
 ندضقن هک هدننزو راربحا ( ضاضیقنالا ) عقيل ىوه اذا رئاطلا ضقنا لاش

 فوم ضش  ینعع رادلا !ضقنا لاش ردفدایم هدل وا یاتعم 4 ضاضا رولوا |

 یی ربخا داض تو ینفتلاو ) هدننزو لعفت ( ضضقلا ) ردقليا ممر ادا رطتسا ینوب
 راطلا ضضقت لاقي ردهنسانعم كما بولیزوس نداوه شوق هدرلنو هللادا های |

 یک ناظنو یتظن ىدا ضضف یصا ثنسهلک یضقنو ضقنا ین یضقتو |
 یدرفم روند هرلایق شعب هنیرزوا كن رب یر هدنزو باک ( ضاضقلا ) |

 رد هصد
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 بابلا ن م اضف "دعضلا تضو لاش یادم ثلبا تباضا قاربط هب هاست
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 05 توص هل عمس اذا اضیصو عسنلا ضق لاش ردهنسانعم كىلسسوب د صف

 عطق لوق روند هنسس كرا هنس نانلوا رک ذ ضیضف و رتولا كلذک و عطذ

 موقلا ءاچ لاق رڌل تس هتسانعم عیج ضیطقو هوس یا هطیضق تعمسف عسنلا

 اژاج لاق و مهعیج یا مهضيضقو اهسکو فاقلا محو اهعضن و داضلا محفب مهطق

 هنمطو رولوا ندردصم نالوا یراج هنسارج لاح هروک هنعف كداض مهضیضش

 هنس هج ربا ضیضقو هنغفوا كنشاط لقح ضق هکیدد راصع زولوا لد هروک
 ضف هدی دنع رلضع و رول وا كم د رلیدلک یش ییعب کوی یکح وکه دارون هلکسش د

 هفباط رب ضق یتعی ردهنسانعم ضوضقم ضیضفو ردلعاف سا هک رد هنسانعم ضاق

 هنسانعم عاص موصو راز روز هدارو بولوا هنسانعم قلاص رکسع هززوا

 یتعی موعمو جاه هلغلوا هنسانعم ضوضقم ضیطقو هنسانعم ضاق یک ینیدلوا

 ضاضقتنا نالوا هتسانعم لیخ راشتنا ىلا یرک ذ رولوا كد رلیدلک مومعلا ىلع

 یرلکدید قیوس یندوب هیرسک كنءرمه ( ضاضقالا ) رد یعواطم كر ورم ضق

 اذا قیوسلا ضفا لاقت رد هنس انعم قعاق هنسن سباپ یلوقم جو دو هکح هيب

 ناکلا ضقا لاقي ردهنسانعم قلوا ولزولومو ولشاط لقح ريو اسبای هيف قلا
 قعسبای بوسل و زولوم و شاط" قفوا هنس هلوقم ماعط و ضطقلا هيف راص اذا

 "ربحا و تاودرخ كلامآ و روماو تضف یعع ةعضبلا تضقا لاش ردهنسانعم
 هنسانعم قلوا راکبلط و لازمو بکتم ه والثم لوا بوشود هنندرآ كنسهلوقم

 كنهسکرو اهساسخ ىلا فساو رومالا قادم عبتت اذا لجرا ضقا لاقب ردلعتسم

 نشخ اذا مجضلاضقا لاقب ردهنسانعم قاوا تشردو ترس ولقاربط ولُش اطیماتب

 ییهتسن رو ابرعتم انشخ هلعح یا هناکم هّلاضا لاقب رول وا یدعتم هدانعم وب بازو
 بوش ییانب رب دارم هکردهنسسانعم قمالشو قرلوا زولومو لقح هدرخ هدرخ

 اضصق هکرت اذا "یثلا ضقا لاق ردکلبا لر قوهلوا شاط هدرخ هد رخ یضاقنا
 قلواولشاط هدرخ هد رخ بویلوا هریک ابو ریت لالغو ماعط هلنیتحف ( ضضقلا )
 هيف راص اذا میارلا بابلا نم اضضق محقلاب ضقب ماعطلا ضطق لاقي رد هنتسانعم

 رونید هیلغو ماعط ولقاربط ولُشاط رونلوا لانعتسا قرالوا سا ضطقو ضضق
 اضطق نالفاپ تضطق لوقت هنسانعم كب ماعط ولقاربط ولشاط رولوا ردصمو

 بارتوا یصح كسارضا نيب عقوو اضضق اماعط تلك ١ یا روب رلا بالا نم
۳ 
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 كنهروکدم تل هکیدلاف ردشلءا تم قروا د رفم هبیاونع شا قلاب بوكا ض ف

 هلفاوا لسصاح ندنهاقا كشیدانف ىکا یساوا مطف تل هرزوا د وهعم مش و

 هبه كيم ( ضراقلا ) ردقو كمك هدانف رره داع اریز ردقفوا لوق 4 راس
 یملوقم.شوحو لودجو رم لوخو هنسانعم لیلف عرز روند هرایکا هحزآ |

۱ 
۱ 

۱ 

 هفمردل وط ېب هشوف بولا هندعا رلذکح وص هلغاوا لبلف وص هدنعا کروند هعشا وم

 نا ىلا قئسلا جانح ىلا عضاولا یا ضدافلا نم هضرا قس لاقن راهلوا جات

 لبه ( شارفالا ) رواد هرلیتسد ویو روند هرلباف قج هبوق رمو اینم ءالا شک

 اضرف ءاطعا اذا االف ضرقا لا ردهنسانعم كمربو هنا دوا هیسکرب ھ رنک

 ردهنسانعم كلبا زارفاو عطف لام همطقرب قجهنلوا ارجو ضوع هدنلباقم هیسکرو
 كليا حدم یهسکر ( ضبرفلا ) املع ىزاحم عطف هل عطف اذا هض رقا لاقب

 هض رق لاقب رولوا دش هلفلوا هنساتعم كليا مذو هحدم اذا هضرق لاقب رد هنسانعم

 پودبا زارفاو عطق ندسان راس هلا ح دم یعودع هک ایوک هدنسانعم ح دم همذ اذا

 ندهفناطرب ( ضارقنالا ) رولوا شا مطق ینسومان هلتمذمو لصف هدنسانعم منو

 ردنرابع ندرباد عاطقنا هک ردهنسانعم كمك بونکوت هلیمح و قمالاق دحاود رف
 دوا ندهسکرب هدنزو لاعتفا ( ضارتفالا ) مهلکاوج رد اذا موقلا ضرقنا لاقب

 هلکنابا تبیغو لصف ییهسکریو ضرقلا ذخا اذا هنم ضرتقا لاق ردهنسانعم قلآ
 ( ضارقلا ) هباتغا اذا هضرع ضرتفا لاقي ردلبعتسم هتسانعم كايا عطق یتسومان

 رکذ افن آ"هکردهتسانعم هیراضم تەب هضراقم ردردصم ندلعافم هدنزو لاتق
 هدشزو لعافت ( ضراقلا ) هبراض اذا اضارقو هضراقم هضراق لاش یدنلوا

 ضرش یا ناضراقت اه لاقب نوسلوا رش رکو ربخ كرك ردهتسانعم كمشلحم دوا

 هنسانعم قیقب نفزآ هلن رب یرب مصخ ییاو ارشو اربخ رخ الا اتم دحاو لک |

 سس

 ىلا اه لك رظنب یا رظنلا ناضراقتب نا رةلا لاقب ردندنسانعم ضرق ردلبعتسم

 هل لی یرصلا نسخا تیدح هنمو رد هنساتعم كعشلاوس رعسوارزش هبحاص

 نولوقي یا * نوضراقتبو من * لاق نوح رع مالسلا هيلع هللا لوسر .باحتا ناکا

 كلد یوحا هلددشت كداضو ىصف كفاف ( ضقلا ) هنودش اتو رعشلا یا ضيرقلا
 دزخ پوکود ییهنسنزبو امقن اذا لوالا بابلا نم اضق ةّولَوللا ضق لاقي رد هنسانعم

 ردهنسانحم قمریوق بوکح ندن رب ینیزاقو هقد اذا "یثلا ضق لاق رد هنسانعم كنا

 ردهنسانعم قاق هنسن یروق یک رکشودنق هقبوسو هعلق اذا دولا ضف لاقب
 ولفاریط رولوا فصو ضقورکسوا دنقک اسباب هيف قلا اذا قیوسلا ضق لاق

 یسهلوقم ماعط ضقو رک ذیساک ردهدننزو فتک هکیک ضضق روند هرب ولزولومو
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 | 0اس ردهنسانعم قلوا لیعولوا دونا كلوا طابا ض فو ۸واوا ۶
 هلوص هغاص و ردبلق ظابر دارم ندطابر تولا ىلع فرشاوا تام اذا هطابر ضرق

 ندرپربو ةرسیو ةن لدع اذا هربسق ضرق لاقي ردهنسانعم كمك بون رو قرایص

 یلاعت هلوقو هبکننو هنع لدع اذا ناکلا عطق لاق رد هنسانعم قعاص هبهغرالآ

 الاش .مهفلخت یا [ لاعشا تاذ میضرقت تبرغااذاو ] فیکتلا باعخا هتصقق

 لودع دوغاپ ندنس انعم حط ضرق هدارو اهل اش لع مک راتو مععطقش و مهز وام و۰ ۳

 شنو ک هدیرلتوو بو رغو ع ولط ه رول زه فوک ین ج رددوا ندنسانغم تکنو

 یدا را رغوا هش ررزوا نوحا تنایص یرلنآ یلاعت قح نکیا رول وا لخاد

 كاوا ص رف و یدا E غوا هنن رارزوا لوا لب اقم هشعز تات یسوپق دوخاب

 ضرق لاقبو تام اذا لجرلا ضرق لاقب ردا تایح عطق هكر دل حسم هنسانعم
 هناسحاو تأسا ییدلیا لاصیا کنهسکرب اقباس همدآ رب ضرقو اعمس عمک اض رق

 ها زا نم هفلسا اموهو هنم ضرف هيلع لاق ةن ردتخل هد هب | نسلک# رول وا قالطا

 هیطعیام وه و اض رق هاطعا لاش روند هب هن سڏ نالیرو څدوا هیسکرو ناسحاو

 رد هنسانعم كلبا لافتاو لوح هتلاح رخآ ندنلاحریو ه هنسن رخآ ندهتسنرب و هاضفیل

 ( ةضراقلا ) "یش ىلا ىش نم لاز اذا عبارلا بابلا نم اضرق لجرلا ضرق لاقب
 هب راضم و هازاج اذا هض راق لاش رد هنساذعه كليا تازاجم یدو هدنش زو هلعافم

 ےب ناه سس نارسخو رم و هرزواآ هحو یرلک دلیا طازنشا هدنرلذب بو رب و هام رم

 ضرالا ف یس و ریس هب راصم ردن رابع ندقل وا كىرش ETE هرزوا قلوا دبا 1

 ندنسانعم هفاسم عطق هکایوک ید هضراقم یک ینیدلوا ذوخأم ندنسانعم

 هیلاالام مفدی ناوهو ةبراضم یا ةضراقم اممیو هضراقم هضراف لاقيو ردذ وخأم

 هدننزو ريما ( ضیرقنا ) لالا ىلع ةعيض ولاو ناطرنشپام ىلع امینی حشرلاو هیفرصم

 هدنیسهنکشا هک ایک روئید هشیوک ییدنیح هدن عا هلیا عفد ندهنکشا كنهود

 نوچغیدلوا عیط اقتوذ رووا قالطا هرعش شب رقو ردا عطق نددمط نالوا

 رونید هبیتنسک هدننزو همام ( ةضارقلا ) ضیرقلا نود ضر رملأ لاح هنمو

 رد ضیراقم ییج روند هلآ نانل وا رابعت یدنص و صقم هدننزو با رع ( ضار لا )

 هک یدنلوا نا هدنسهدام صقم هک رود ناضارقم هنیدانق یکیا ینعی هدنس هیئت

 هفلوم سو رایدلیا لاعنسا قرهلوا د رفم را یدل وا عبا هنلوق هب ويس فل وم

 لوقناك ضارقم ام عج اذا لاقيالو حابصلافلاق روید نيضارقملاب هعطق هروک

 ىرشعزو ضارقملاإ دحاولاقو نيضارقملاب هتض رق امهعاّمجا دنع لاقب ااو ةماعلا



۱۳۹ 

 موادمو بکم هسکو راک اباد هکروالوا یالطا هتعئص لها ریبدت بحاصو |
 هثمرص ىلع بکم بیبا یا ضسف وه لاثب هلوا ایا دیش ههنسسن یربغ بول وا

 اذه ح رطا لوفت رذلوعذم یتعع لعف رود هلام نالوا ضبق هلته ( ضبثلا )

 ( ضبقلاو ) هدننرو دعقم ( ضبفلاو ) هدننزولرمم ( شبقلا ) ضوبقلایا ضبقلاف
 هک رونید هنیرپ قجتوط لا كنسهلوقم یایو قاجتو ملف هبا اه هدنع ومجو هدننزو ربع
 هضبقمو هتشبقمو طوسلاو فيلا شبقم وه لاش رووا ریبعت هضبقو باص
 هبهفبولبق هدش زو مکر ( شبقلا ) هیلع شبقیام یا هتشبقمو هطرقعو هنبقمو
 هجا رو جوآرب ردلامنسا کا ءلیضو هلیصف كفاق ( هضبقلا ) ردپدآ روناج رب هیش

 ليم كفاق ( ةضبفلا ) هنمافک یا قبولا نم هضب# هاطعا لاقي رونید هبهتسن

 بوناصوا روفلا لعوذخا ییهنسنر یکسوهلاوب هکرونید هیسکلوش هدننزو هزمه
 ناک ادا هسفر هضبق وه لاش رونلوا لامعتحا هللا هضفر و و هلوا یتداع كلبا كرب

 هنابوح يحاص دیقنو ریبدن نسح هدقلنابوحو هعدب نا ثبلیال م "یشاب كعب
 ردا یعرورین هدقدل وب یعرع لزوک بویقغاط یییثاوم ا:اد هکرولوا قالطا
 هنوکرب دزو مز ( ینضبلا ) هغغق ریبدتلا نسا یا ةضبق عار لا هلوا

 ( ضابقالا ) ددقجهلوا كمترکس هلتعرمس یک ردیا ضبق یرب ایوک هکرونید هکر کس
 فیسلا ضبقا لاقب ردهنسسانعم قوای هضبق هنسهلوقم قاحمو ملف هک كنم مه
 هیسک نالوا یضباف ینعع هنالوا هدنس ةضبق یلام ( ضیفتلا ) اضبقم هل لعح اذا

 هاطعا اذا لالا شبق لاقب ردرابع ندلیوحم هنلحم هکردهنسانع كليا اطعاو ملت

 طسب هکردهنسانعم كمروشود بورود ییهتسنربو ۰ ريح یلا هلوح ینعب هتضبق ف
 یسازجا كنهنسنرب ( ضابقنالا ) هاوزو هعج اذا "یثلا ضيق لاق ردیلباقم

 هلی رول هلص ربو مضنا اذا "یشلا ضبقلا لاق ردهتسانعم قلواپوط روط بولیزوب
 ردهنسانعم كلروش وید بولیرودو ع راو راساذا لح را ضیا لاش ردهنساتعم

 هنالسرا شفلرضاح هغلت آ پویا ره ( ضبقلا ) طسا دض "ىلا ضبقنا لاق

 هدشزو لعفت ( ضیقتلا ) بوت وال دعنسء یا ضبقتم دسا لاق رولوا فصو

 هنع ضبقت لاقت ردهنسانعم قلئرو پولیک را هلغمالوا ظوظحع ندهتسن رب هکر

 بئواذا هيلا ضبقت لاق رددنسانهم قمارجص بولیروشود هیهدمنربو زاشا اذا

 جشن اذا دلطا ضبق لاقي ردهنسانعمقلوا شراي شروب بولسیکح یردو
 ضرف ( ضرقلا ) رونید هنروع رود و هلیعض كنابو كنارو كفاق ( ةضبرقلا )
 تازاجو هعطق اذا یآلا بابلا نه اضرق هضرق لاق ردهتسانعم كمك هدننزو
 لاقي ردهنسانعم تللئوس رعذو هازاباذا "هضرق لاقب ردلعتسم هنسانعم كليا
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 رد هتسانعمكلیا اقلاو برض هدرا ىن رقوا راقو ضافیتح ه"الماذا ءانالاضافا لاش

 یرغوط هنیرغوت ندنسهنکشا یتشوک هودو ام بیض اذا امو حادقلا ضاف لاقت

 ( هيف ضافلا ) هش رکن م هل رج عفد اذاريعبلا ضافا لاقب ردامعتشم هنسانعم كليا عفد

 ضافم ثیدح لاقب روند هب یدرقال یرلفدلاط بوش رک كسا هلی كيم

 نذندب هکروتلوا قالطا ههرز لو هلی كيم ( ةضافلا ) هيف اوضافا یا هیف
 قالطا هنواخ ولنراف ویو ةعساو یا ةضافم.ع رد لاش رولوا نقش اط
 یکوک هلي راق نطبلا ضافم و نطبلا ةمطفلإ یا ةضافم ةأ ما لاش روتلوا

 یشان ندقلوا تعسو لدتعم هدننراق هکروتلوا قالطا همدا نالوا رار س زدیود
 یا [ نطبلا ضافم نأك ] مالسلا هيلع یا ةفص ىف ثي دملا هنمو رول وا

 كتسيا یکلیا هض افا وص ند هسکرب ( ةضافتسالا ) ر دصلا عم نطبلا یوتسم
 یراصشا بولوا ولتعسو هردو ءالا ذضافا هلأس اذا انالف ضافتسا لاقش رد هنساتعم

 ربخو هرجث رکو مسنا اذا یداولا ضافتسا لاق ردهنسانعم قلوا ناوارف

 ( ضیفتسلا ) یشتنا اذا ربا ضافتتسا لاق رد هنسانعم قلوا عياش و شاف

 لاشو یشتنم یا ضیفتسم ربخ لاق رواد ه ید رقالو هربخ شالوا روهشهو عياش

 ردئدم ضافتسملا ن رفعج ن دمو هيدر ىنعي ةيغلوا ضافتسم لقنالو هيف ضافتسم

 قلآ هلا هصب یهنسنرب هلییوکس كنابو یصف كفاق ( ضبقلا ) 4 فاقلا لصف
 اطبق هدي "یقلا ضبق لاش ردقاآ هلیراحوادرلقم رپ ضیق هللا 46۵ هک هتنرد هنسانعم

 رد هنسانعم كليا طبض بوتط هنسنرب هلا هنو هد هلوانت اذا یناثلا پابلا نم

 هرس رب بوجتآ ینجوآو O GE هديب هيلع ضبف لاش روت هلص ا لع هدن ول

 اذا هنع هدب ضبق لاقب رونلهلص هلا نع هدنوب ردهنسانعم كليا عانتما ندقةوط

 قجحآ ب واي رک رو داف كمروش ود بورود ییهنسن رو هک اما نع حتما

 كعروبو قجوا هلتعرس ناویح رتاسو شوقو هطسب دض "یشلا ضبق لاق ردیلب اقم

 اذا هربغو راطاا ضبق لاق راردا ضبق یضراواوه هک ایوک ردلمعتسم هتسانعم
 تافاص مهفوفريطلا ىلا اوري موا ] یاعت هلوف هنمو یشلاوا ناريطلا ىف عرسا

 هالا ىلع نالف ضبق لاقب ردیهلا ضبق کرد هتسانعم.كلوا ضبقو دیالا [ نضبقو

 هدننزو دادش ( ضابقلاو ضباقلا ) یلاعت هللا دج ر ىلا ضبق ینعپ تام یا لوعفملل

 كباچو تسج هدننزو ریما ( ضیقلا ) رونید هکنکپاچ هدشنزو همارک ( ةضابقلا )
 فعل ضبقلاو دضابقلا نيب یا ضسقو ضباق لحر لاق روید هناویحو ناسا

 REESE ته .

 | کدی دوام ضمق ضباقو رد رلثفص هلا ها ابم ءاه ( هضابقلاو )
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 هدص وصخ رو عججا هيف اکرتشا اذا لا لاف ناک مثلا شوافت لاش رد هتسانعم هش واذم

 شواف اذا یمالاق اوضوافت لاقب ردهنسانعم یمشطعدراب لب رللوا لرمشم هيرب یرب
 مروف بوراپ یپهنسن شوب ییا هدشذو شم ( شهفلا ) اصعب میشعب هيف
 ) ضيفلا ( هخدش و هریک اذأ ثلاثلا باپلا نم اضهف یا شهف ۶ لاقب رد هنسانعم

 ( هشوضبالاو ) هل مک كناف نوه" رواج هاروهدنزو دوم EN زو ضیح

 قفآ ب وشاط یک یاچ ندنرنک وص 4 اھ ( ناضیفلاو ) هدنزو هخوض
 یت شک اذا اناضیفو هشوطیفو اضویفو اضف ضيف ءالا ضاف لاش رد هتسأنعم

 بوپمهدیا مک یزار هدننورد هسکرب رولوا یدعتم هلیفرح ءابو یداولاک لاس
 اذا ینعی هب جاپ اذا مسلاب هردص ضاف لاش رولوا لامعتسا هنسانعم كليا راهظا

 لج لا ضاف لاق ردهنسانعم ثالوا ضویفو ضيفو هب حابف هتک قطب مو هب الثما

 تضاف لاش رد هنسانعم قعحفح ناج لدن دب سفللا ضيفو تام «ازا اضوفو اضطر

 ضاف لاقب ردلرعتسم هنسانعم قلوا عیاشو شاف رخ رو هحور تح رخ اذا هشت

 رنک اذا "یثلا ضاف لاش ردلمعتسم هنسانعع قااغوح هنسنرو عاش اذا رعنا

 كنءرسب رنو ردم كرصم ليلو هنسانعم توم ردعسا هکرونید همولوا ضيفو

 هراز نب ةعبض ونو رووا قالطا هه كرکوب لنادیمو یلقول وصو ردیمسا
 رونید هیوص قوچ راقاو ردیعما یمرف كنايفس یا نی ةبتعو كسرفرب صوصحم
 هدننزو دادش ( ضایف ) ضیفن هایم ابو یا ضویف ثتاذ ضرا لاق ردضویف يعج

 ندباحتاو ردندنیدح ضایف نب ذاشو ردبدآ سرفرب صوصحم هتعاج دعج ونب
 لس» رهخذ و زس وص مالسا رکسع هدنسهو ع ترک ید ردیقل یهمشا هلل | دسع ن هیلط

 هلکلیا ماعطا یرکسع هللا روزج حمذو بودا قدصت ینیوصو ارتشا ینوقرب غا

 كناف ( یضیضیفلا ) رلیدرویپ بیقلت هلا ضایف یرل"مشح مالسلا هيلع مرکا لوسر
 4 ( یضویفلاو ) هبا دمو صف كلذك ( یضوضیفلاو ) هلدمو ىرصق كقلاو ىضف
 ی كرخ آ اههدحا الم پولوا فیلکت ېب هل رب یرب سان هک رد هتسانعم یضوف

 یضیضیف مهما لاقي ردنرابع ندقلوا ردا لواننو سبلت ینرلماعطو سابلاباحم

 1 هسکرب هلیسک كنهزمه ( ةضافالا ) یضوف یا یضویفو نادعو یضوضیفو مینی
 شعاشوب نددنب سانو غ رفا اذا هذن ىلع ءانا ضافا لا ردهنسانعم كنکود وص

 ۱ كنود هدنک ارپ یغوط هیانم دوخاي قعاشو ندروغوا رب ندنافرع یک لیس

 . ۰[ ددهنسانعم قشوق هاتو تعرس یرغوط هبانم ینعی هرخآ ناکم ندتافرع دوخای

 1 یا اعم اوعساوا اوقرفتو اوعجروا اوعفدنا اذا تافرع نم سانلا ضافا لاقن
 هنسانعم قلاط ه ید رقالو ةضافأ هعقد لکو ةضافالا فاوط هتعو رخ آ ناکم

 هنسانعم قمردلوط ردق هحساط ی اق ودا وعفدنا اذا ثیدل اف اوضافا لاقی ردلمعتسم



 ضوافتلا ) سمالاف ءاراجو ءاواس اذ هضواف لاش ردهنسانعم نقلا

۹ 

 ( ضاضتفالا ) ةلبوط ةيسج ةي یا ةضافطفو ةيراج لاق رونید هريق
 هتسح یون و اهع فا اذا ةيرالبا ضتفا لاق رد هنسانعم كايا هلازا یرگپ ۵ ربق

 رد هنس انعم قعماتص | یی.دقح ب واق ندرب لوق لع رد هثسانعم كکود هتسح

 نالوا هرڪا تدع و ج رج "دفابتب هباص اوا ی دعب ایڈ هہص اذا ءالا ضتفا لاش

 قمزو تدع هللاعفا « یس هلوقم كمكح كم رسب هن زوک و كع روس تیط تر وغ

 كرت لا دادح رانوتاخ نالوا هتوتمو نالوا جوزلا ابلع قوتم ارز رددنسانعم
 هرژوا هیلهاج ثداع ضاضتفا لوق لع ردبخسم كلا باضخو ءانحو بیط
 هنح رف هصاخ د وخای هلک روس لاویح یسهلوقم شوق دوخاب نويقو هاد هدب

 هد هیله اج مایا تروع نالوا توف وز ردهنسانعم قنقج ندنندع هلک روس شوق رب

 ه رکصندکدلیا تل رع تدم هنسرپ ه را یوآمرب هدنزرط هبلوق بویک رلسابل یکسا

 قوج راثآ هدعب بوتتروس هنج رف یک کرک یشوق لوا رارروتک شوقرپ کا
 هلنح و وای[ ندالا یآو ررربو ینیف هود هنلا و دعت رول وا كاله شوق نیدمک

 ءريغنوا بیطلا سع ابتدع ترسک اذا ةأرملا تضتفا لاقب رولوا شمقح ندنندع
 ممداع نم تناکوا ةدعلا نع اجورخ كلذ نوکیل ریطوا ةبادب اهدسح تکلدوا

 قلوا عساو هدننزو هزاز ) ةضفضفلا ۳ شل داکی الف هذش و رب ابطد البف ا

 ( ضیوفتلا ) اعساو نک اذا 4 شیعلاو ع ردلاو بوملا ضفضف لاش رد هن تسانعف

 یضوف یآ ۳ رد هنسانعم كلبا سراپسو هلاخا هیسکرب یشیارب هدنن زو لیعش

 هنسانعم كالبا روزت زسرهم ینولاخو هيلا هدر اذا مالا هيلا ضوف لاق ردندنسهدام
 الب اهحوز اذا ةأرملا ضوف لاق ردو یرلک بد ضیوفت حاکن كناهقف ردلمعتسم

 . یرلهد رک رس و یرلغ وشاب گر وند رگتسفو هتعاجلوش هدنزویر ۳1 یضوفلا) رهم

 هنب رب یرب یار یعو هدنک ارب لوف لع ر هل وا ناسکی و یواسم یھ بویلوا

 نوق رفتم وا مهل سب ا نوواستم یا یطوف موق لاقب رلهلوا هدروشو لماع

 ىدم كفلاو یعض دداضو یخف كناف ءاضوضوفو یضوفو ضعب مهضعب طلتح وا

 اوناک اذا سه و ءارض وض وفو ممد یدوذ مهما لاش رددنسانعم طالتخا هل صق و

 عیج هسک ییا هدننزو هلعافم ( ةضوافملا ) رخ الا لام منم لک فرصت نیطاتحب

 هضوافلا كرش هنمو ردهنسانعع تاواسم لصالاق رددنسانعم قوا كرتشم هدن رالام

 لیفکو لیکو هرخآ اهدحاو هرزوا ثاواس هدفرصتو هدلاوها هک ییا الثم
 ةضوافمو عیانص هضوافم تک تی روند هضوافم رم هل وا كرش قردلوا

 للام صعبو بولوا نمضتم یلاکو هکلای نانع تکرش هک هتل ردراو ید هوجو
 ناسکیو یراجم هدص وصخ ره هیسکرب هضواتمو رولوا محک هلیلام لضف كنابهدحاو

 هننزو لعافت (

۱ 
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 | لاقب ردهنسانعم كابا نیم هفرلم و هفرانو ۳ لاقب رددتسانعم كلما نیټ هقولعو هفرظو همد ارو هاطعا اذا الف شرفا لاقت اذا االف شرفا لاقت
 تش رفا لاش رد هن ساتم يا وا ج هباصن یئاومو سب مەل لعح اذا 4 ش رفا

 نل تجاو ماكنا هلل رفوف لاعت قح ( ضارتفالا ) باصتا تغلب اذا ةيعاملا

 لاش رد هئسانعم قلا ی رقم هشناط رو بح وا یا هلا شفا لا رد هنسانعم

 شزنفا لاق ردهنسانعم قلا یردفولع رکسع فلثومو اوش رنا اذآ موفلا ضرتفا
 بو رو ی هنر ب هد دشت كداضو یصف كلاف ( ضفلا ) مهاياطم اوذخا اذا دنا

 بوتکمو هقرفو هک اذا لوالا بابلا نم اضف ىلا ضف لاقت رد هنسانعم یتقشاط

 شفو هکف اذا باتکلا م مخ شضفلاش ررزیتسم هنعانعم قمرروق بوزو ین رهم

 نوف رفتم رفن یا سالا نم ضف اب لاقت و هبیفاہنا تارفن هدنک ارپ

 قجهدیفاط بو رېق لو كسک و خر هيزنک دراي ( ضاضفلاو دضفلا 1
 هقن رمق نلیغاط هدقدل ریف هنسنر هدنزو بار ( ضاضقا ) ر روند هفاخوط

 صاشفو اضاضف اوراط اضاضر او راص مهل وق هنمو رد زیاج اج هدن رسک كن رود

 ( شفا ) دی تکلمنبمام ني هوم هدنزو ذادخ ( ضاضف )رد آ مشومرب

 | ۰!!انم ضخف هباصا لاقب رونید هنسیننحاص كوص نانلوا رهطت هیسیدنک هلنیتعف

 هلمو روند هثیش نالوا سشننه و هدنک ارب , اقلطمو هب رهطت اڏا هنم مدتنام وهو

 [ ها هنعل نم ضضف تناف SE كابا نعل هلا نكلو ] ناول ةشئاع لوق

 هدشزو ريفا ( ضيضفلا ) امم ةعطق یا بارفک ضاضفو قنفک ضضف یورو
 يلع روند هابوص ولتط و روند هست اح اص وص نانلوا رهطت دک دوب

 نافح ادتا كنام رخ و لئاسوا بذع یا ضیضف ءام لاقي رونید هیوص راقا لوق

 يا شیضف * یش لاق روند هاب هنس هدنک ارو قئغاط اقلطمو روند 0

 ع سانلآ نی روند هشموک هک ردموامع ره رنک نود( ةضفلا ] ی
 ریداوق ) لاعت دلوفو یدنلوا قالطا نوج*یدلوا لوادتم دیزا هدایز ندء راس
 كلج ینعپ ربع ةلباق کلا نم ةنمآ اهریراوق ءافص عم نوک. یا ها

 بک ندنسیکیا هک ردعماج حذرب یرلهصاخو تعبط كروالب شموک یراهشی
 هدکدشود یتلاح تیفافشو توفص كنهشيش ر والب هدرانا ارز ردص وصح ندعم رب

 كب هضفو ۳تا ی قفلوا دانکو رج هسال وا ضر و كادک یرب رو بوی رق

 ضضف یج رد زاج هددلیهف كلاف هنسانعم هقهاش رح روند هفلخ اط هر كتکو

 قنغاط هرزوا یرب یرب هدرلغاط لابلا ضاضفو رولک ضاضفو هدنزو بتع رولک

 ۱ ۱ یا ةضاف هتاصا لاق رولوا قالطا هیهیهادو تفآ ( ةضافلا ) ردنرابع ندرلایق
 Eas لاق روید هب هنسن لو هدنزو زاد ر ( ضافضفلا ) رولک ضاوف ی ج هیهاد

 | نوزوا قرلوا دنموتنولط هنتا هضافضفو عساو یا ةضافضفو ضافضف

 ه راق
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 ید نالوا ع هصنا رةفو يدق یا ض راف ىش لاق دشت ه رغعص والشاب روند

 هضبا رفنف هدرلن ون هلت سن یایو هللاکرح ( یضرفلاو ) هدننزوربما ( ضیرفلا ) روشد

 ضا فلاب فراغ یا یط رفو طب ر هو ضرافلحر لاش رونید همدآ نالوا اادو اع

 هکر وند هقوا شات رکی زک ضیرفو ضنا رفلا لعب مهلعا یا سانلا صرفا وه لاقو
 هیفس ٤ هصد رفلا ( هق و ضو رفم یا ضب رف موس لاقن را ک هاروا هڪل وروق

 هدقدل وا غلاب هب أص) A ا هکر ونبد _ هب هضو رفم تاکز هد هباد نالوا ae هدننزو

 ردقل وا لاب هددع شب ییاصن كنمسق هود الثمر ووا ذخاو جارخا یسبرب نوعا تاکز

eهکر ولی رمو ضاع تش رب هدشد ی رکیو ردن ویق رب یسهضی رف هدشب ره ردق هشب یر  

 رده ود غلاب هنساب ج وا هک دا تش رب هدیتلا زو واو رد»ودنال وا غلاب هنشاب ییا

 واک روهعذح رب هد رب شا و ردهود غلاب هنشاب ترد ایا رو هقح رب هدشلا قرقو

 روثلوا جار <| هصد رف رب هدنآ رد زوئوا یاصن:تاس ومایوب روت و 0و9

 یسادا هح اص لام رول وا تر <| هضد رف 2 زر ردد دع قر و اصن كوو

 نوهغبدس و تحاو هد ا دن مولعم د دع دوخاب نوڪغيدلوا داحا و ضرف

 7 هبهضو رفم هصحو روند ههباد هج وق كب هضب رفو یدللوا هيم هضیرف

 ةض و رفلا هتص حد یا هتصد رف قو:سا لاش رد هصدح نانل وا نسیم مولعم رادقم

 شم ربک هنشاپ ترد ندهود هلیا مکوا شمریک هنشاپ کیا ندنویق ( ناتضیرفلا )

 لپالانم ةقطاو منفلام ةعذلایا ناتضی رفلا الا هلامام لاقي روشوا قالطا همود
 (ضایرفلا )روند هنشء هدلاح ینیدلوا لزق كنجاغا مود هلرسك كناف ( ضرفلا )

 ردب دآ e رو عساو یا ضایر ی یش لاش روند هب هنسذ لو هدش زو لاير <

 هف رغ ) ةضرفلا ) رونبد ہل آ رومد تم 5 هنس هدشزو رته ) ضرفلا ۱

 اوقتسا لا رونل آ وص ندنآ هکر ونید هکدک یک هلکسا لوس هدنسیف كل روم هدننز و

 یک هد زکد را دض و رولی را وص ناویحو ام قنس دل یهو رها هض.رف نم

 یهو رکلا ةض فق ةنيفسلا توقتسا لاقب رونلوا ریبعت نايل هک روند هرب ینیداپ
 هک رونید ع ینیدب و بک و" قيل كتو د قحەزايوزاي ةاودلا دض رفو نفسلا طع

 بالا هضرفو هسش لح یا ةقيض ةاودلا ةضرف لاش رديسو را كنس هقح

 دنا یا بابلا دض رو ا لوقت زدن رابع ندکیلد كج هریک یس داو ز كنوپق

 ردعضوم ر هدا دا رفو ردید آ ه رف ر صوصحم ه ماص وب هدننار نی رحمت هض رفو

 ی 2 ب لاق وند دانا وی ال ولت مصع و تو عاص ( ضراوفلا )

 رول وا ندادضا هلکغد هنن رلن الوا لیلعو هثسح و ماظع حا یا ضراوف رشو

 ۱ 2 ۱ ست ردلعتسم هنسانعم iG هلل سک كنور ( ضارفالا ) ضارم یا ضاروف را
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 نوش زغب نیذلا دنلبا نم یا شرفلا نم دئام هدنع لاش رول وا قالطا هرکع

 یرلکش رکد ارم روند هک رد وارد ر ندب رک ریدوا عب ندنب داوعاوروند هاذلف و

 لاقب روالوا قالطا هسابلو زرردشلیا یراهتح و یراجافا راس ءلاروا هفلوا
 اب مشوهموب روند هبهفولعو هیطع نالوا فلثومو موسسو بوت یا شرف هیلعام
 يآ هسکرب هک رود هبهنسن لوشو موس رلا هّییطع یا هشرف بلطب لاق یک

 قدهیلوا ین پاولو شوع لوف ىلع هیلیا هبه هریغ نکیشلف نیعم هنشن یدنک
 ضرما ءاطعا لاش هلفاق ردیلباقم ضرف هک روید هثیش ییدلیا اطعاو دوج هراس
 قجالفاچ كغامةج هدنزلا ضرفو باوث ریغل هب داجوا هبهوف هسفنیلع هض رفاع وهو
 راماع و حم یغامقح راب ص ارز رول وا دل درک هک روند هنکنرک دوخاب هنس رب

 ضرفیف دنزلا نکم لاپ رارارک ینرارپ قج هقچ شنآ بودیا ذاا ندنرلجاغا
 [ اهانض رفواهانل زا :روس ] یاعتهلوقو امف یذلا زطاوا هنم حدیام ثيح ىا ةدنزإا

 اهانلسفوا ةضيرف دعب ةضيرف ابف انلعج یا دیدشلابو ماکحالا ضیا رف ابیف انلعج یا
 زاج دواب هلیسهفالع لولح ردد فلا ف زاجم هروک هنننارق یالث یعب اهانیو
 ردنمطتم ی رشکت هروک هتنارق ندلیعشو ردج رق هک ر م)ا یرح هکر دهبشلا ق

 ردشفلوا باجما ماکجاو ضیارف اعباتم یک ءالیا و دلج هدهروبم ؛روص اریز
 رد هنسانعم ناب و لیصش هراعتسال اب ندض رق نالوا هنسانعم عطف و درج د وخ اب

 هفیظو هیسک رب ضرفو ردشلبا ریسفت هدهینرابع اپ لمعلا اننجوا هدراصب فلم
 ( ضیرفتلا ) ةضيرف هل لعج اذا هل ضرف لاش ردهنسانعم كليا نییعت هفولعو
 هدنرلهود كمدآ ړو هززح اذا هضرف لاقب ردهتسانعم كع رک هجهدایز ییهنسنرب

 (ضورفلا) هضب رفلا هلا ف تراص اذا لجرلا ضرف لا ردهنسانعم قلوا هضب رف
 ( ضارفلا ) روند هب یعرمش مکح ییدلیا بجاو هرزوا دابع كتلاعت قح یدوب

 كفمراو سابللا یا ضارفلا نم *یث هیلعام لاقب روند هسابل هدننزو باتک

 ةبادلا انیقس لاقب ردقحهلوا لدک قجهلآ وصو كج ءربك هنجما هکرونید هنيا
 هرللونو ردیدآ مضومرپ هدنسارا هماع هلا همصب ضارفو رمّلا ةهوفوهو ضارفلاب

 یاضرف نم ءآدیلا یفام لاقي هدننزو هفرغ ردهضرف یدرفم هنسانعم قرط روند

 قلشب هغغل ولشاي رفص هدنن زو همارک ( ةضارفلاو ) هدننزو دوعق (. ضورفلا ) قرط
 سجاد يناثلا پابلا نم ةضا فو اضورفتضرفو ةرقبلا تضرف لاقل رد هتساتعم

 ضرف لاق ردهتسانعم قلوا اناد هضنا رف نف هسکرب هضارفو نسلا ىن تتعط اذا
 و یربا ( ضدافلا ) ايضرف راصاذا سمامتا بابلا نم ةضارف لجراا

 شراف
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 ۱ ضداف لحر لاقش ردنا رادهنخر يوق یی هنسیذ یکیدکوجو ینیدشباب هک ایوک روند

 هقشقشو ضراف هيل لاقب هنمو رونلوا قالطا هیهنن ابقو یریا افلطءو محض یا

 دام
 تك

۱ ۹ 
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 یاضاغغا ىلع ا5ا لوقت هنهو رد هنسسانعف قلو تروص هلیهحو هه اسم و

 هفرط ضمغنا لاق ردهنسانعم قلوم و زوک ( ضامن الا ) ةقشهو فلکت الب اوفع

 كعاتمرو صقنو لق اذا اضافمو اضیغ ضيغب ءااا ضاغ لاق رذ هتسانعم قلازآ
 یدعتم هداسنعم ونو صقن اذا ةملساا نم ضاغ لاش ردهنساتعم تلسک | یمامب
 1 ماح رالا ضیمت امو 1 یلاعت دل و هنم و امه صقت اذآ ۰ نئلاو ءا ضاغ لاق 0

 ۰ ضيغم رونلوا قالطا زود ماع اب قفل ضیغو رهشالا دعست نه صقن ام یا

 روللوا قالطا هیهنسن زآو هقلخ منی ۸ اطقس یا اضیغ تعضو لاقي هتسانعم

 یدو هدنزو لاعفنا ( ضایغنالا ) رشک نم الیلق یا ضیفنم اضیغ هاطعا لاش

 ( ةضاغالا ) صقن و لق اذا ءالا ضاغنا لاش زد هتسانعم قلاز ] بولیسکا وص

 نلاوءالا ضاغا لاقب ردهنسانعم كقلسک | یتسامب كعاتمریو وص هدن زو هضافا
 ندشفیل لوق ىلع هنغح رومط ادتبا كنام رخ هل سك كریغ ( ضیفلا ) امهصقن اذا

 وص «دنزو هرم ( ةضیفلا ) رولوا لوک أم هکرونید هنکدرکح هدزخ ناقح زونه

 قآ لوق لع روشد ةغاورؤقو هب هشيم یرک دا ربت دو نالوا هدر_ اش

 دنع انلزن لوقت ردضایغاو ضایف یج- رونید ه هشيم صوصحم هنجاغآ قاروق

 (ضییغتلا  ردیدآ هیحارپ هدنرق لصود هضیغو رجشلا من و هَجالا یهو دضیغلا

 قکاداد کو نالسرا و هضصقت اذا هعمد ضیغ لاق ردهنسانعم كملسكأ وص

 ةضيغلا فلا اذا .دسالا ضيغ لاقش رد هنسسنانعم,

 .بوراپ ییهنسنرب هلیوکسس كنم ىاحو یصف كناف ( ضعفلا ) ( ءافلا لصف 3
 ردل تشم هد را هنسز بطر یک زو رقو نوواق و رایخ یزژکا وو رد هنسانعمق م رق

 تیقوت هدننزو ضرق ( ضرفلا ) هخدش ادا ثلاثلا بابلا نم اضف هطف لاقت

 لات هلو هنمو هل تقو اذا یناثلا بابلا نم اض رف هل ضرف لاق رو هو

 "یش كپ رب ضرف هروک هننابب هدراصب كفلوم تقو یا [ عطا نيف: ضرف نف ]
 ررب ناعم راس یک دنز رحو دیدح مطق ردعوضوم هنسانعم ربثأت و عطق

 اذا كاوسملا ضرف لاش  ردهنسانعم ترک ضرفو ىنا ردع رفتم ندنآ هلترسانم
 ضو رفم رود هکترک كجهروک شیرک هدنشاب ییا كباب سوقلا ضرف و هزح
 نرطاوهو كسوة ضرفق رولا عقوا لوقت هلی رم دک ك ناق رد ضا رف ج ردهنساذعم

 ندمزالمکح ینیدلق بجاو هنیدابع كنىلاعت قح ىهلا ضرفو رتولا عقوم وه ىذلا

 تروح یون ضرف و رونلوا قالطا هفموقوا نآرقو یک ةولصو موص ردنرابع

 هض رف لاش رول وا رد صف هدانعف و و ردن رابع ندنس هض رش تشس كهللا لوسر

 ول هفولعو ردیعسا امرخ هنوکرب ضرفو هنس یا مالتسلاو ةولصاا هيلع هلا لوسر
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 هاب یم كادر كوبر ف ۳۳ ص طاعا ۳ هاد هلم ةدابزا در کاک

 كبد لیف هاشم هللا هدایز ید رادفم رب یعیبم دوخاب سیف ندنسام رادقم

 مسل و نوقفنت هم ثییانا اومچ الو ] لاعت هلوقو روئلوا دارپا رون نم مالک هدرب
 هاش تدراول كناف اب كبر شرف ىف قفتال یا [ هيف اوست نا الا هیذساپ

 ليهو هفدص یرارکو اف كنام رس دسک شب هن نم طع یتح هذخأت مل

 ندکلیا زارفا هبهفدص هجو یزنکو یدر كلام نالوا هدراسب تن هلکلیا ادا

 دکل امهدلاح نککیدلبا قدصت و قافنا را زسینهب یدلوا لزا هم وة متبآ هد یپن

 هک الح زس لب زارفاو زار | دیو رفم جو لام هنوک لوا هللا دصق هنب رنکو ید ر

 زم رداذخا ليف رط ضاغا هسنلوا شرع هرازسرتک لام وقم لوا هذن قوقح

 رک ذیصاکرونلوا قالطا هب وش وا شاغاو رسرلیا ذخا هلا لیمو ل وبف ییهص ةس وب

 اذا فلا دج ضغا لاقب ردهنسانعم قفللفو نوجا كقلنیکسک ىع كعلق و
 انالف نبعلا تضغا لاقن ردنرابع ندکلیا ظن هلراقح هیهنسنرب نيعلا ضاغاو هققر
 هدیرلفدشش وق رارکت نکیشلیا قبس هسک ر هدنص ودصخش رای مدآ رو هب رد زا اذا

 هرشاحاذا االف نالف ضمنا لاقب ردلعتسم هنسانعم كليا قبس یدآ لوا هک لوا
 هغرال آ نایلوا بیرق هبهداج و هرزوا هداج ( ةتضعاغلا ) كاذ هقبسام دع هقبف

 یحف كنيغ ( ضامغلا ( هعراتش رف یا هضماغ راد لاش رول وا فص و هراد

 (ضاغالاو ) يح كرل ( ضيمغتلاو ضامغتلاو ) هلیض كایغ ( ضلاو ) های رکو
 زوک کرو وا قالطا هو قوا ردلعتسم قردلوا ما رلت و هک هی منک کنه
 اضاقا واضیمشلو اضامغتو اضغو اضاغ ینیع تل ا ان نره ردیم زال كنهعچ

 الا یف ام لاقب ردهنسانعم هصيقنو بيع هدننزو هنفس ( ةضيمقلا ) تعام یا

 لدو : ندنتادر كلارشم هعیاب یرنشم یک ضاغا ( شیمغلا ) بيع یا هضیغ

 قیام ای تا لوقت ردهنسانعم كمردتنا هدایز دوخان صیقنت یتساج

 زوک هنرزوا دک لوا هلکلیا عنم هسکرب , نکیسشلک هبوص هود و رک ذاک یتعع

 نع تدر اذا ةقانلا تضغ لاق رد هتسانعم لک ءوص هنب قرهلاص روس بوموب
 یتفیدل وا ۵ هدهدام رب کو و تدروف اهینیع نغم دناذلا لع تلاه ضوخا

 لع نالف شن لا ردصوصخم هبهنسن لوهم هکرد هکسانعم كلا مادقآ درب
 لاق رد هشنن اتعم لی وس قلفمو عمم یزوس رو هیفأم لعب وهو یضم اذا صالا ذه

 بکنم كرهلی كندسکر هدنزو تادحم ( تاضمغلا ) همببا ادا مالكلا ضغ
 ج إلا ] ذاعم ثیدح هنمو ح راشلا لاق رونلوا قالطا هب یصاعم و بونذ ینیدلوا

 قمویوا ( ضاغغالا ) اهفرعی وهو لجرلا ابنکرب ىلا یهو [ بونذلا تام و
 هام لشج زو فلکت هنس رو اته ایام يا یاسع تضقعا ام لوه رد هتساتعع

 هلهاس و
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 روند هنحوا كنور دوخای روند هتم یرفوط هزوب هلیفرط كوا كشاب دوخاپ
 ضاضغو رواد ۸شب یس رفو هلپسیغاشا كنحوا كنو رب دوخاپ هنسانعم هور

 يعض كايغ ( ةضغلا) ردیدآ وصرب هدر هلحرم رب لح مان دداخا هدنازو باخ

 راع و تلذ هدرلنو هدننزو هرعم ( هضغلاو ) هدشنزو هنیفس ( ةضيضغلاو )

 قلوا زا و هزاتو رت لوف ىلع كء هدنفروط ( ضیضغتاا ) ردهنسانعم هصقنمو

 نالف ضصغ لاقب ردهنسانعم كلا تباصا :تراقحو تلد د وخاي رد هنسانعم

 هدننزو هلزلز ( ةضغضغلا ) ةضاضغ هتاضا وا امعتتم اضغ راصوا ضغلا لكا اذا
 شضغطغ لاق رد هنسائعم كلسكا ( ضغضغتلا ) ردهتسانعم كقلسکا یهتسن رب

 ءالا ضغضغ لاش ردهنسانعم قعاپ هرب وصو صقتف هصش یا ضغضعتف یشاا

 وتب ادتعام ندنتعاج ءاکبلا ون هیددشت داضو یعط كنیغ ( اضغ ) ضاغ اذا

 عقاو هدنفلارآ رار كسک و ( ضماغلا ) ردیدآ وص رب صوصحم هب هعیز نب ماع

 یعضخو نتمطع یا ضماغ ناکم لاق رد ضماوغ ىج روند هرب روقحو قحا

 راف یا ضماغ وه لاش روند هیسک نالوا باتي و راف ندموعهو هج هرزوا

 ضماغ مالک لا رونلوا قالطا هم الکم مو قلغم نالوا رسعتم یمهفو للا نع

 رووا قالطا هیسک رکو لماخ نایاوا یتیثیح و عفو سانلا دنعو محضاو ریغ یا

 فصو هفرشو بسح نایلوا نیتمو فورعهو لیلد لماخ یا ضماغ لج ر لاقت
 ناقص بولک واط هغوبط و هردلابو فورعم ريغ یا ضماغ بسح لاقب رولوا
 هغویط نوغلوط و زوم” و صاغ یا ضماغ لا لاش رولوا فصو دل نخ

 ىحف كنيغ ( عملا ) نبس یا ضماغ قاسو بمک لاق رولوا فصو هردلابو
 یا ضع و ضماغ ناکم لاش ردفدارم هدلوا یانعم هلا ضماغ هلیئوکس كيمو

 هلهاسمو هام هدص وصخ رب رولوا ردصم ضقو رولک ضاغاو ضوغ یج نیمطم
 هتعسربو لهاست اذا یناثلا بابلا نم اضع عبا ىف هنع ضع لاش هتسانعم كلیا

 بابلا نم اضع ضرالا ف ضعف لاق ردهنسانعم كليا تحایسو ريس یرعوط

 ضم لاق رد هنسانعم كلهوک هنا كبورضم مث و راسو بهذ اذا ىناثلاو لوالا

 هدننزو هموع( ةضوخلاو ) هدننزو دوعق ( ضوغلا ) باغ ادا محلا ق فیسلا

 ضغو ناكملا ضغ لاقب ردهنسانعم قلوا ضماغرب هدننزو همارك ( ةضاغلاو )
 مالک ضوغو هضوغو اضماغ ناك اذا سالناو عبارلا بابلا نم ةضاغو ةضوغ

 بابلا نم اضوغو ةضوغ ضعو مالكلا ضغ لاقب ردهنسانعم قلوا قلغمو مرم

 هعاسم هدصوصخر هی رنک كنهمه ( ضاغالا ) اضماغ ناك اذا لوالاو سمالنا

 رو نمیاتعد هلغاوا هتسانعم قو زوک ضاغا لصا ردهنسانعم كليا هلهاسم و ۱

 ۱ ضو قتع ايف ىل ضعا لوقت هنمو لهاست اذا حبلا ىف هنع ضعا لاش ردزاجم
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 | فرغ ( ةشرغلا ) رولوا هتسائعم هفطالم هلکلیا ذغا ندههاکف یهکش ىحاص

 | رواک شرفو شرف یمجج یک ضرف روند هئالوف نالا كنهود یدو هدننزو
 كنهود هدننزو لازم ( شررفلا ) یک باکو بک هیئوکس كنار و هیت
  ۱مزاعلاک یهو شرآفلا ږی" لبا لاق هئمو رود هن رپ كىك نالوف هدنسهد وک

 | ییا ندنسهبصف یورپ كناسنا هیسهینب هیئت و ىم كنیغ ( ناضرفلا ) ليل
 روید شرف هنفرط ره رونید هنبرارپ نیا بولیکج یرغوط یغاشا ولفرط

 | ) نکرا هیوص و لیوط یا شراغ فنا لاقب روند هنورب نوزوا ( شراغلا
 | (ضرفتلا) ارك اب *ااا درب ناک اذا ضراغ وه لاقب روند هیسکندبا دورو یرض
  ۱لاقب ردهتسانعم قلریق هلیهجو یتمالرآ نوت یغوبجو یاد كجاغا هدننزو لعفت
 هبوص یهود هدن زو ۸مافم ( هض راغاا ) مطب و رسکنا اذا نصفلا ض رفت

 كنيف ( ضاضفلا ) ةركب اهدروااذا هلا ضراغ لاقب ردهنسانعم كمروتک نکرا

 یفاشا یکیرموب یزوک هلیصف كرلتیغ ( ةشاضفلاو ضاضفلاو ضغلاو ) هلیرمسک
  ۱ی ردیسهویش بدا لها هدنسههحاوم رابک هک  ردهنسانعم قمش

 | ف رطاا ضغو هطفخاذا لوالا بابلا نم هضاضفو اضاصفو اضغو اضاضغ

 لاق رووا انک ندکلیا لو لاعحا هلوقعم انو هو رکمرب  eRاذا

 هتسانعم قفلیغاشا پودلک | ندنرادقم یهتسن , هضاطغو ضغو هو کلا لقحا

 پویمربق نوتب یغوبجو هردق نم عضو و صقن اذا هنم ضغ لاقب ردلیعتسم
 | هک منی اف هسنک اذا نصغلا ضغ لاق ردلعتسم هنسانعم قمریق هجرادقم رب

 كنامرخو "یرط یا ضغ پابش لاقن رونید هبهتسن هزال ولتوارطو با ضغو

 هبیغازو ش#وط ییو رولوا قشمو هکرونید نوط ادتبا ناقح هد رب كچ
 | رونلوا قالطا همدآ یحاص تراضنو قنورو نسحو رولک ضاضغ یجن روند

 رونید هثیش ولتوا رطو باب هدنزو ریما ( ضیضقلا ) مان یا ضغ لجر لاقب
 ضفغ رونید هنفجرومط ادتبا عالم و رت كنامرخو "یرط یا ضیضغ “یش لاقب
 راف یا ضیضغ فرط لاقب ردحودم هکرونلوا قالطا هزوک رتافو هتسخو یک
 لیلذ صضقا یا ضیضغ وه لاش رد هضغا ىج روند هریثح و لیلذو صقا و

 ) ولتراضن و قنورو ولتوارط هلیض كنيغ ( ةضوضفلاو ) هلیحف كنيغ ( ةضاضفلا
 بابلا نم هضوضف و ةضاضغ تضضغو نالفای تضطف لوقت ردهنسانعع قلوا

 لوقت رد هن سانعم هصقنم و تلذ هضاضغو مضان یا ضغ تناف عبارلاو ثلاثاا

 بارغ و باخ ( ضاضغلا ) هصقنم و ةلذ"یا ةهضاضغ سالا اذهق كالع سبل

 هتسهزوج هفرط ندزوب ها یسیرفو, نالوا يقوم هماش :وق كلور هدننزو
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 ولتوا رطو با بولو ای رهو روند هنو ص روم: و دی نغم یا ضیرغ

 روند هنیوص روغي دوب ( ضورغملا ) روش دهنکوچ امرخو روند هئیش نالوا
 روند هثیش نالوا "یرط و هزات بولوا قآ یخدون هدنزو قیرا ( ضیغالا )
 هدننزو ضرف ( ضرفلا ) علط یا ضیغا اهرغٹ ناک لوقت رونید هنکیچ امرخو

 ناق و ءالم اذا یناثلا بابلا نم اضغ ءهالا ضغ لاق نددنتسانعف یمزدلوط
 هصق اذا هانالا ضف لاق رولوا دض هلغنوا هنسانعم كلبا كك | ندولط

  هساب بوی e هرکصادقدبای بویقلاچ یولط ردق هجا وا هري دوسو "للا نع

 موقلا هاقسف هبص رم اذاف هضحم اذا ءاقسلا ضرغ لاق ردهنسانعم كم روا

 ها هماقم ىا هریک و رده-نسانعم قلوا هزم دوس د هک رک هدارو

 بویقج ضا یک کرک زونه کل تولوا شایاب بونقلاچ ی هدو وک
 ردا هنس انعم كمك ندد وس لوا ندنتفو یعالغواو ییزوف ضو هل وا هاد هاد

 نکیا هزا و ر یغسهلوقم هربسو هویمو هانا لبق همطف اذا لخالا ضرغ لاقب
 هاتجا اذا "یشلا ضغ لاق ردهنسانعم قلآ_ نکیا هزات لوق لع كمروشود

 هن الیکح هرا روند هنالوق نالیکح هال كنهود ضو كلذک هذخا وا اغ رط

 ىلع بوثلا یوط لابش هنم و رولک ضارغا و ضورغ ج یک یکیدنبد مازحا
 . لاونم ینیدلوا یشیا هکیدرویق هرزوا یرلکو یو ینعب هرورغ لع یا هضوغ
 هدهرد ضرغو ردشفلوا هیبشت هنالوق روک ذم یرب وب ردکعد یدلیا كرت هرزوا

 یرلک دید مجھ دوخاب ویلوا لماکو مات هکراوتید هکح هبعش هج ر وقح كج وک نالوا

 وص لوش و هلرسک و یمض كنيغ رولک ناض رغ ییج هلوا كوي ندهرد نیرد
 ییا بولک ا ضرغو روق وص بودنا تغارفو كو قآ 8

 کا یزارپ نالوق :اضاچ هدننهدوک بویلقرآ هک روو و
 اط غ دطرخ لا ردنا تلبا تخارفو کو E یو
 اذا هضارغ لاق ردهنسانعم ق داف هلک لوا ندتفو یهنسن ربو هم فک اذا

 اهدش اذا ةقانلا ضرغ لاق رد هنسانعم کج نالوق هود و هتفو نع هلعا

 ضرغا لاق رد هنسانعم قم ردل وط ید و هأب مک كره ړه ( ضازغالا ( ض رْغلاب

 ضرغا لاق زد هتسانعم كمرد بونای كتا 2 هزات هرفاسمو ه الم اذا ءانالا
 لاق ردهنسانعم كکچ نالوق هیمود و اتئاب مهمعطب لو رکنا انی نع اذا مھل

 كم روش و د نکیا هزات ییسهلوقم هویم ) E ۱ دضرغلاب اهدش اذاهقالا ضرغا

 ۰ كلذک هذخا وا ای رط هانتحا اذا ىلا ضرغ لاق ردهنسانعم قلآ یتسهزات دوخ
 ضیرفلا محلا لکا اذا لجرلا ضرغ لاقي رد هتسانعم كم تا ولتوارط و هزاتو

 ب لا ناسل هکرید حراش هکفت اذا لد را ضرغ لاقب ردهتسانعم كم ههک افو
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 داو ن رهادلا رهد لوقت | نشئاعلا شوع هلعفاال لوقت رولوا برعم هدفدل وا

 شتسرپ هک ردیمسا ملص رب لوق ىلع ردپنادا مسق شوم هدندنع راشمپو نیدبالا
 ,لاذ لعفا لاقب و یدیا رها مسف اکا ردیس4یبق لئاو نب رکب هکر کرشن ندیا

 ددکید نامز كسک ینمی فأتسی ایف یا فنا یذ نم لوقت اک ضو یذ نم
 هدننزو بانک ( شاپعلاو ) هدننزو ضو+ ( ضولاو ) هدشنزو بنع (ضوعلا )
 اضوع شومب هلم هللا نضام لوق ردهنسانعم تمریو فلخو لد هنبرپ هنسن رپ

 كنابفام یدبا ضاوص لصا كضايعال دو افلخ یاطعا یا اضایع و اضوع و

 هد زو هلوعم هضوسو هدشزو بنع ضوعو یدلیا لادبا هاب یواو یسهمنک
 لدو فلخ یا ةضوهغو هم شوع وه لاقب روید هفلخ و لدب ردرلعما
 ۱ هنم ینضوع لوقت ردهنسانعم ثكمريو ضوع یخدوب هدننزو لیعفت ( ضیوعتلا )
 أ ذا اذا لجرا ضوعت لاقي ردهنماثعم لآ ضوع ( ضوعتلا ) ضاع ىن
 ۳  شوعلا هلأس اذا هضاعتسا لاقب ردهنسانعم كقسيا ضوع ( ةضاعتسالا ) ضوملا
 ۱ لاش زده انعم كمرټو ضوع یهنسنرب هیسکرب هدننزو هعافم ( بگو اعلا )
 هلسلط ضوع هیسک رب هدنزو لاعتفا ( ضایتعالا ) ءایا ءاطعا اذا "یملا هشواع
 هکهدننزو ضلاف ( ضئاعلا ) ضوعلل ابلاط «ءاج اذا هضاتعا لاق رد هنسانعم .تلک
 ینعم لعاف هک رد هنسانعم ضوعم ردعفاو هدنل وق " رعاش مان یصعقفلا دمع وبا

 ندرونم لوق كفلوم ردهنسانعم هیضرم هکر دندنلبق ةيضار ةشيع ردلوعفم
 یت * ضبافلا ام ردغب دمعه ىف ضثاع كنم ضراعلاو كل له * وبشا یداآرم

 یلاعت هدمحم زج ردهتسانعم ضوعم هک ردقجهلوا
 لاک هک ندا دارم قمالغا هدننزو لیعف ( ضیغتا ) ( دمحلا نيغلإ لصف #

 لجرلا شبغ لاق ردهنسانعم یقلثوط بویقچ شاب ندنزوک پویمالغا ندنشابقنا
 نوش روقوقوا اک  هکرونبد هناشن هلنبتف ( ضرفلا ) هنیع هبج رق ءاکیلا دارا اذا
 هایش رط هیشت هکرید ح داش فدهلا یا ضرفلا باصا لاق ردضاغا یج زرا
 شضرغ و هدصقب یرل یا حه ضرفل لاقب هنمو ردلیهاسم هدهنسانعم دصقم
 بابلا نم اض هنم ضغ لاق ردهنسانعم كلبا ادي تلالم بولیقص بلف

 لاق رد هنتسانعم قلوا دنمو زرآو قاتشم ه هنسنربو لمو هنم رخ اذا عبارا

 ( ضرغلا ) فاخ اذا هنم ضغ لاقب ردهنسانعم ققروقو قاتشا اذا هيلا ضر
 "یثلا ضیغ لاق ردهنسانعم قلوا ولتوارطو بانو هزا هنسنرب هدننزو رفص

 ددتفص هدننزوریما ( ضیرغلا ) اثیرطناک اذا سمالنا بابلانما رغص ارفسک اضیغ
 شوخ سانش قسوم و "یرط یا ضب "یش لاقب روند هیهنسن ولتوارطو هزات
 وها لاق رولوا نینحو قوش هدنسهمنا هک روند همدنناوخ ادا كزا و كنهآ

 ضا ی



۹ 
 تاک تست

 نهلاب هنع اونکنالو كارا ضضعا هلاولوف یا [ اونکت الو هيا نب هوضعاف
 هیلیا رخافت هلکنآ پودا اهدا باسشا ها هیلهاج تسن هک هسک لوش یهب

 لیکن لاکو زس هب د رص ا یا كک رد یعب نسب ه د سا یک كن ردب کا را مس 1

 ریفق اب وک هک ررليتسه هنسانعم قمروا دق ضاضعا و رد هانک ندرک ذ رلرحف

 ویق و ضعلا مهلبا تلك | اذا موقلا ضعا لاق ردهلیض كنیع هک رد هنیسانعم
 ضع كرب و اض وصع تراص اذا ژیبلا تها لاق رد هنسانعم قلوا ضوضع

 اذا ضرالا تضعا لاق ردهنسانعم قلوا ناوارف یراعشا و تابت یرلک دید

 رد هنس انعم قمردو یمو رخ هب هود هدشزو ليعفت ) ضیضعتلا ( اهضع کو

 كيكج ویص ندیوق نالوا ضوضع و شیلا هلا فلع اذا لج لا ضطع لاش
 هلیس هبراچ هسکرب و ضوضعلا رثبلا نم قتسا اذا لحرلا ضضع لاقب ردهنسانعم

 مظعم ( ضضعملا ) هتیراج حزام اذا لجرا ضضع لاقي ردهنسانعم قلق هفطالم

 شفلهرب احماج یسهدوک هلع ا بورصا 7 زی راس هکرونید هک لوس منت و

 یعف كنیع ( ضلعلا ) هتمدک و رجلا هتصع دقراص اذا ضضعم هراج لاقي هلوا

 هنوا یرب نوحما قمرقح بورپوق ندنرب ی هتسن یسهلوقم قزاق هي وکس كمالو
 هعارتنیل هکرح اذا قافلا بابلا نم اضلع هطلع لاقي رد هتسسانعم قمالغرا
 طب الع ) ضعالعلا ( هنسانعم یوآ نا رود هلاقح هدتشو زولح ) ضولعلا (

 مج و لیش یا ضمالع لحر لاش روید دسم ڪڪ نادات و 19 لیق هدنن و

 لاقب رد هنس انعم قلا هغه رقح یتحاقط كەش EE هح رح د ) ةضهاعلا (

 ند رب ییعب ند شاب یزوک و هج رک سیل اهماعص جاع اذا ةروراقلا سار ضلع

 نم اهح رسا اذا نیعا ضهلع لاقت ردم ړم EE E قم رقح بو وا

 ضهلع لاق ردهنسانعم قشاضوا یک کرک ہدننمط هتسنرب هلا هسکرو سارا

 لاق ردهتسانعم قلوا لئات هب هنمسن زب ند هسکرب و ادیدش اجالع هلاع اذا لحزا

 قم كداض و یا وک كواو و یعف كع ) ضوع ( هل اب اذا ت هنم ضلع

 دنآ ردفرظ هنفا رعتسا كلبقتسم نامز هج نکلا هک رد هلکرب ھا ِتاکرح قرهلوا
 لایعتسا ید هدیضام نام ز هدد رلضعب و ضوع كق رافاال لوقت رد هنسانعم

 ضعبلادنعو مدمروک هنسن رب الصار ركب کا ییعب ضوع هلثم تیارام لوقت رول وا

 ندنامز ارز رد ذوخ ام ندضوع نالوا هنسانعم فاخ ردهتسانعم نامزو ره د

 لایعتسا ردا ضی وه رجآ ورح هتل داب كن آ نامز هدکدنک تبوشواص ورح ۸

 فاضم و رد صوص هنماقم قن اا ضوع و رد دانعم و هد هدهروک هرال وا
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 بوصف شید 4 و تدش شام و اسب اها تضم اذا ده اعمو اشاس#

 للف روبص یا شیع شاضع وه لاش رووا قالطا همدآ ندبا لمحو رص

 هب هجو و روشپد هنغموب ری یراقدردلوپ هبهود بم كليم ( شملا ) ةدعلا
 فام هب هود هکر ونید هبادغب قسش راف ها هب رآ هح رکاب و هنسانعم تق روند

 فلم هیهود كلذک هک روید ههو هلړکد رکج امرځ شلوکود دوځاب رلردیا

 هيهود بولات هرب یر هکر وند هب هبرآو هرج هلا كد رکج شلوکود دوخاب راردیا
 شلدکر ب هرب رو ردوسس هوا داس هکرونبد هحاغا نوفو نالف هدربو رارردب

 یب لسف هلک كنپع ( ضعلا ) رونید هفلئوا یروفو رونید هرلفموط ناو
 تیام و قلللا "یا یا ضل هنا لاش رووا قالطا هیسک یوخدب ردلعاف

 لاش رونلوا قالطا همدآ " ریزو میهف یحاص تغالبو تسارفو تناطف هدهجرد

 لاش رونید هنساته كنهسک رب هدکنح و اع مهف ینعب کنم غیلب یا شل هلا

 روئلوا قالطا هیسک نالوا رد نقم و طباضو یوق هبهنسن رو هنرق یا هضع وه
 هلام و هیلع یوق یا رفس ضعل هلا لاقب ردا طبش و ضع یهنسن لوا هک ایوک
 مق یا لام ضع نالف لاقب رونلوا قالطا همدآ نیا ماتھاو را و دیقن یک کرک

 زواب و نرویلاص بورصا ینلام هک ایوک روئوا قالطا هكا و لیخ و هيلع
 هب هیهادوتفآ و دیش اذک و لیح یا ضع لخر لاق روال وا قالطا هعدآ دید و

 ثیدطا ىف یرخالا ةياورلا هنم و هلی كع رد ضوضع ىج روناوا قالطا

 نوکن مث ةياور ىف ورم اک [ ضوضع كلم نوکی مث هنس نوئلث یدعب ةفاللتا ]
 هدنونروسنید هن رلکحوک كنجاغآ یلاچ وانکیت اقلطم ضعو منلاب ضوضع كولم
 رهو تةرعو حسو كابسو )سو مج“ وعو 2 لوق ىلع ردزیاج هدهلیض كنيع

 یرب ره كرلنوب رونلوا قالطا هنیرلجاغا هیداب ولنکی یرلکدید لینک و ناېبشو
 لاش روناوا قالطا هدیلک نالوا راوشد كب یسجآ ضعو ردموسم هدن لهدام

 هلا .یرفلا ثراح نب دز هلیسهین هش ( ناضعلا ) جفني داکیال یا ضع قلغ

 هنخمراوتو ماياو مکح كبرع یرب ره هکرولوا قالطا هب یلهذلا ةلظنح نب لفعد

 كلور هدننزو نامر ( ضاضعلاو ) هدننزو باغ ( ضاضعلا ) یدبا ائادو یفراع
 هدنداروا هماش وق رد هد آ درب یشیدشواف كشاف یکیا هک روث وا قالطا هند

 یا هضاضع و هقنا ضاضع برض لاق یدلوا قالطا نوچکیدلیا هحار ضع
 نروک+هکرونید همدآ كزانو عالمو رت یسهدوک هدننزو یار ( یضاضعلا ) هنینرع

 یلواط كبو نبل عا یا یضاضع لجر لاق رولک ینجهرصا بووا نامه كنهک

 ردهتسانعم قرصا هیسکرپ ییهنسنرب هلک كنءزمه ( ضاضعالا ) روند هیءود
 ةلها لا هادعت یزعت نم ] ثيدحملا هم و هضعب هتلعح اذا "یثلا هتضضعا لوقت

 هوصعق

y= 
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 هدشزو ززا ( ضیضعلاو ) هلدیدشن داضو یضف كنیع ( ضعلا ) بلعط اذا

 هتصصع و هيلع تضضفو هتضضع لوقت رد هتسانعم قمسصا هلا شید یهتسن رب

 کرد حارا یاتساپ هتکسم یا ثلاعاو عبارا بابلا نم اضیضعو اضع هیلعو

 ردل وقنم ندصاطق نا یدورو ید ندلوا باب و ردذاش یدورو ندئلا باب

 یهسکرب دارع ندقمرصا هلناسل ارز ردشلیا زپلخ هنقیقح یزاجت فلوم هدارو و

 نامزلا ضعو یهشا هلوات اذا هناسلب هضع لاقت ردکلیا هدیشرو هدرزآ هللا
 هبدشس یا هعد هل عد م نزلا ضع لاش رونلوا قالطا هنتنعو تدش كرهد

 ىلع دنرابع ندندش كکنج برطا ضعو هيلع دنشا اذا نامزلا هضع لاق و

 یشب رک كاي ضعو رد با داض ناتسالا ضعو رد ها هم یاظ رلنو لوق

 اهدیکب اهر و قصل اذا سوقلا تضع لاق ردلمعتسم هنسانعم قفشاپ هني رغب

 تصصع لوقت ردلمتسم دنسانعم كلبا تزالم ما ودلا ىلع اشک رب ضیضعو

 هصع لاش ردهنسانعم قمصا ك هصاخ ضیضعو هتمزل اذا E یحاصب

 رب هک رولوا قالطا هنساتمهو نرو كمدآ هدکنجو ددیلا شعلا وهو اضیشم

 روبص ( ضوضعلا ) هننرق یا هطیضع وه لاق راروشاغوا بوارواق یرب
 یا اضوصع تقذام لوقت روند ههنسن قحهللوا لک ا هلیئهح قمرصا هدننزو

 سوق لاق رونلوا قالطا های شعشای هنبرغب یشیرک و لک ون و هيلع ضعیام
 ةأرما لاش روند هروع قح هراط كب یبرفو اهدنکب اهرو قزل اذا ضوضم

 ةيهادىا ضوضع هاصا لاش دوالوا قالطا هب هيهادو تف آو ةقيض ىا ضوضع

 یا ضوضغ نمز لاش روالوا قالسطا هنامز ولتتحمو ولئدش ندیا رازالد یسانو

 ضوضع كلم لاق رونلوا قالطا هریماو هاش نالوا یقسو ظو روج وبلاک دیدش

 نورس ] هنع هلا یضر رکب یبا ثیدح هثم و ح راشلا لاق رظ و فسع هيف یا

 قالطا هنالوا قوچ وص لوق لع هبویق نیرد ییدو [ اض وضع اکلم یدو
 هروک هب یا ردنا ضع یئدآ نکح وص ندنتقعم هک اک هروک هوا و

 رعقلا ةديعبلا یا ضوضع رب لاق ردا ضع هبزاشید نوت یهغوق هکایوک

 (ضاضعلا) هلیرسک كنيم رولك ضاضعو هلنيتض رولک ضضع ىج ءالا :ریثکلا وا

 هرعش نلاقو روئد هل وک ام قحهلل وا لک ا هلیهح و قمرصا دو هدننزو باع

 (ضوضعتلا) روند هن ولاخ قحهراط برف یخ دو هلیحف كنا ( هض وضعتلا )روند

 ( ضاضعلا ) ردهضوضعت یدرفم رولوا ولتط و هايس هک ردام رخ ع و رب/زساه
 ضع یا ضاضع تاذ سرف لاش روند هغلوا ناغرصا یمسف تآ هدننزو باتک

 ند هلعافم ضاضع و یک كنو رولک ید هدشزو لاعف بويع هک رید ح راش

 باودلا تضاع لاق هنسانعم قعشرصا ب و هرواق یر یر رداد رول وا ردص م
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 یروطیمان ندقیرط تبوعص هودو ج وعت اذا یاش رمت لاقب رد هنسانعم كل رک |
 اذا لبلباق لا شرع لاقب ردهنسانهم كهك قرابص هلوص هغاص بورمهدیک
 ندهنسا رب هدنزو هلعافم ( ٌهشراعلا ) قیرطلا ٌهبوعصا الامشو ان هرس ف ذا
 هدف لدعو هباچ اذا هد رام لاش رد هنسانعم كلبا نارسناو لودع بو رو ناب

 هشراع لاق رد هنسانعم قعشرایو كنك هدنرا ر دل رهبر دو یک یشبورو كنهسکرب و

 لاف اذا باتکلا شراع لاق ردهنسانعم كلبا هلباقم باتکو هلایح فراس اذا
 ضرام لاق رولاق هدفرط روا یشادلوب کرد هنسانمم كمک ندنفرط رب كلوو
 بویعوا ندنسهناخ هبهزانجو ةيحان یا قیرطلا نم ضورع ىف ذخا اذا لجرا
 اذا ةزانملا ضراع لاقي ردلمتنسم هنسانعم قوا بوقح یر وقرآ ندهار ءاتبا

 شيا ییدلشیا هیعب كنهسکربو هل بم نم اهعبتب مو قیرطلا ضعب مس فاضرتعم اهانآ

 لع یتاام لشم هیلا ینا اذا هعینص لج انالف ضراع لاقب ردهنسانعم كلشيا یک
 ەد شرک هلعف ضرع ناک هض راع لاش ردذوُأام ندوب هش راعم هفیظو هدیادآ

 تاچ لاق ردهنسانعم كليا از بوشاتص هدلحمرب هئروع هکر ضارعو هضراعمو
 یخ رع ات هنسسا رب ) ضا _هثعالا )هوا فرعی م اذا ةضراعمو ضارع نعدل و

 مللاب ذق هقانلا تضر عتسا هلتتسانمو رد هنسانعم كلک ندنسهیحا قرهوا ندتهح

 یر ندنتهج یضرع هبهقا مل هک ایوک هنسانعم ملاب تفذق هلیسهینب لوهجم رارید
 هسرولک مکره هنکوا ضارعتساو رولک مزال یسانعم كمرومس كپ هکرولوا شلو
 ردهنسانعم كليا لتقف بوروا ندفرطرب قرهیمروص یرللاوحاو در ها تالاب

 هنیدم هدننزو ربیز ( ضیرع ) دحا لاح نع لأب مو مهلتق اذا ممضرعتسا لاقب
 (ضیرعلا) یدبا رولوا هدنآ یرلیاوم كي هنبدم لها هدفلس هک ردیدآ یداورپ هدنپارت

 ناک اذا ضیرع لحر لاقب رونید هیسک نالوا ریکرش هسا اعا دوو تک

 نډنسیرواپ هکرونید هبهقا لوش هلیسهینب لعاف مسا ( ضراعلا ) مشلاب ساناا ضرعتپ
 بودی ماعشتسا ءدکدلک هننای هلغمانوا سیناو eê وبا نکل بولوا شلقای هیریغ
 ( ةضراعملا نبا ) اه" رد عنعو اهفناپ مآرتقولع ىا ضراعمةقانلاقبهلوا رعریو دوس

 ( شزتعلا ) محرفسلا یا هضراعل انا وه لاش رول وا قالطا هانزدلو هدننز و هلعافم

 هدننزو رفعج ( ضمررعلا ) ردندارعش ضرتلانب لازم ردندامما لیس هرن لعاف مسا

 رونید هجاغا سنج ر ندنرلجاغا هشيم یربا یک نالیف هدننزو ج رز ( ضم رعلاو )
 رونید هنعو هدرخ كنجاغا كاوسمو كنجاغا ردس هدشنزو رفعج لوق ىلع
 یدرفم هنسانعم بعط روند هنوصو و رونید هحاغا نالوارتشایریا بویموی الصاو

 ضاعرعو هضهصو روئید هنوصوت یخدو هیرمک كاع ( ضامرعلا ) ردهضمع
 اضاهرعو ةضع رع «اا ضعرع لاقی هنسانعم قعوط نوصو وص ررولوا ردصم

 هدقدل وا
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 ناهربلا ۳ مالک هقشد ندنفرد وا حولت هند صا هفغلا نع ظاقا هدو ارز رول وا

 دارم یانعم حرصت هاب طخ هی سکزب هد رهاظ یرخآ ممقورد ماعلا عم باطخ و

 یہا رونلوا ریبعت هلیم وهفم یینبای تنا یعماف یتراجای كل لوقا ندمت وب نسهدیا
 9 یعاتمو اضیرع هلعحاذا هضرع لاق ردهنسانعم كل ولنا ییهنسنر ضیرعتو

 هنیراقیفر یب»ریخذ و ض رعلاب هعاب اذا هعاتم ضرع لاق رد هتسانعف قناص هلیهح و

 ناض رع اعادو دضا رهلادعطا اذا هض رع لاش رد هنس اعم كمر دب ماعط یکید د هضارع

 ربو رک ذیساک ناضرعلا لک ا لع ماد اذا لحرا ضرع لاق ردهنسانعم كليا لکا
  لحرا ضرعلاق رد هنسانعمقلوا یحاص هقطانو نايب نسح و ناسل تقالط مدآ

 شوشهو لتحمو هديب هدهحرد وا یوزای بتاکو مالکو ةضراع اذاراص اذا

 قعرف هان رپ :یهفسشرو نالو جادا بالا صرع قا
 ثیدلا هنم و ح راشلا لاق هلاض رع عح اذا "یشا ض رع لاش رد هنسانعم قءوط

 ةنولا تالت لقح ۸ نف هيلع سالا ةنوم تمطع الادبع لع ها هم تبطعام ]
 هی یاس ندا تنسینایبص هدننزو ثدحم ( ض رعملا ) [ لاورال هل تالنضرع دقف
 ض رعم و ذح الرع ۷ ض رعد ردندیماسا ص رععو یصنا ناخ یا ض رعم وه لاش رود

 ( ضرعلا ) ردقلوا ضرعم ن بیقیعم نالوا باوص لوق ىلع ردندباختا بیقیعمنب

 یاغم یرلک دد ضارع هنغایوا هک رود هنسهلوقم رغصو هود لوش هدننزو مطعم

 روشىد هنا شویم یران او سارعلاب مسو اذا ض رعم من لاق هوا نیل روکذم

 هک روند هسابل لوښ هدننزو ربنم ( ضرعلا ) هجاضناف لا مل اذا ضرعم مت لاق

 هک روند هفوا لوس هدننزو بارع ) ضارعملا ( هنل وا ضر ه یزبشم هالکنآ هن راج

 بویغفوط هلیجوا هثیش نالیلآ هلفلوا نيلاق یسهترواو هجم ا فرط ییاو زمسکلپ
 ردنرابغ ندنموهفمواوخ كزوس مالکلا ضا رعمو هلوا رونقوط یروقرآ هلیض رع
 مالک ضیراعم هڪ رد ح راش هاوغ یا همالک ضارعم نم كلذ تفرع لوقت

 ةحودنل ضیراعلا ف نا هنمو ردقحهلوا مالک نالیوسم هلتهج هروت هک ردندلو

 هدنشایربو لیوطدض ضي رع "یش لاقب رونید هبهنسن ولنا ( ضیرعلا ) بذکلا نع
 زونه هلی نعآ نوتب ینعب هلوا رالتوا هلیفرطرب كنېدروآ نوا هکرونید هغالغوا

 بلاطو خاص هکلک هکل هکت لوق لع هلوا رالتوا هلیفرطرب نامه بويع التوا
 ( ناطبلا ضیرع ) هلیعضو یرسک تبع رولک ناض رع ییج رونید هشح نالوا

 ضیرع نالف لاقب رد هبانک ندکعد ردنورتو راس بحاص هکردکعد ولنا یالوف

 لاق رد هتسانعم كلا یدصت هبهنسنرب هدننزو لعفت ( ضرعتلا ) رثم یا ناطبلا
 هللا هجر تاعفلاوضرعت و مك رهد ربا اوبلطا ] ثيدملا هنمو یدصت اذا هل ص رعت
 هنسن ر و اهلاو دصت یا 1 هدابع نم هاشی نم ا بصر هتجر نم تاعفن ےل ناف
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 یس هیح ارب كنیدوچو هکر د هنسانعم كمردنودزوب ندهنسا رب ضارعاو زردآ دا را

 لاش رد هنسانعم قافولنا ی هنس رو دص اذا هنص شضرما لاش ردندنسانعم راهظا

 قمروفوط راقجوچ ولهدوک واناو یس نوئاخو اسرع همج اذا "یا شرعا
HEهنسئرو شیرع عج اضارع ممدلو اذا اهدلو 8۱ ۸۱ تش رها لاقب  

 | ضرمعافالا هتش رع لوفتو ربط اذا "ىلا ضرعا لافب ردهنسانعم یلوا نايعو رهانت

 ردهنسانعم كلک هنیالوق كل هسکرپ هنسن رو رداولا نم وهو بکاف هنبیک لثم وه
 هک ردهنسانعم كلك هنکل و كدایص دیص كلذك كنكما یا ربا كل ضرما لاقب
 كنکما يا همراف یظلا كل ضرعا لوقن ردنرابع ندکلیا بک یلیالوف قرط رب
 ناوارف ینلتوا هک روند هشرا لوش هي-هیل لوعفم مسا ( ةض عملا ) هضرع نم

 لاش هلوا راردیا یعر بولیفوص اکا یثاومو باود ندیک پولک ندفرط ره هفلوا
 هامرب تاب امف ضرا یه یا امض رتعیو لالا ابش رعت تناک اذا ةض رفم شرا

 شا زنهاو هیسک ندا ضارعا ندهنسنر هدنن زو نسم ( ضرعلا ) اف اذا لاملا

 ماتو [ اضرعم نادا عفیسالاف ۱ هنع هلا یطر رغ هلوق هنمو روند هیسک ندا

 هنسانعع ضازنعا الوا رلیدلیا هیجوت هلهحو ترد ینو حارش عفس ةدامق ثیدخا
 ناھ دارم سپ ین: ضرنعاو ضرعتو ضرعا لاق ردلعاف مسا ندشارعا نالوا

 اینا ردکید ضرعتمو ضزتعم هی هنادنساو ضارقتسا ندهسک ندیا هناداو ضارقا

 | ندکلیا ادا ینید اثلاث ردکعد یحدیا ضرعاو دودص ندرهک ندیا یی ند هنادت-ا
 ندفرط یفنق ینعب ندض رع یننق كرهیلیا تالاب الصا اعبار ردکعید یجدبا ضارعا
 لیعفت ( ضیرعتلا ) ردندنسانعم كلک هنیالوقوو ردکید یجمدیا هنآدتسا هسرول وا
 حرص دضاذکب هل ضرع لاقب ردهنسانعم كلعوس هلبا هیروتو هبانک یمالک هدننزو

 "کلایبع ىشم نمو هلانض ع ضع نم ] هنع هللا ىضر بدنج نب ةرمم لوق هنمو
 | حرص نمو فيفخ پرشب هلانضرع فذقلاب حمصي ۸ نم یا [ رہا ق هانفذق
 هدفذق جیرصت یکی روپ هدهلکسا هلکخد هب هلکسا هدننزو دادش ءالک هدارو هاددح

 یر هکر دارم سپ ردنشلیا هراعتسا هدیع رشدح یکلیا قرغ بوت آ هرو

 لباش هنضب رعت یعدزپ هس زد فذق هلتهح ضب رعت و هانک یمدآرب نالوا هحاسا

 هلبتهج حرصت رک او زرديا بیدأت هلفیفخ دح قجهیلوا لإ هنفبم یعرشدح

 رد حراش زردیا ریزعت هلا ارجا یییعرش دح هدنقح یخدزپ هسرداآ یفذق

 | هعماس قحا بویلوا ها رزم هدنمالک رص كرلکع یرب ردعسق یکیا ضیرعت

 | هباطخ سفناپ هیسک ندیا اذیا هنیاسم هکهت هیلبا ماهفا یدارم یانعم ههلکنا
 | بلس ندیذوم اریز هيليا ضیرعت ويد [ هلاسلو هدب نم نولسملا مس نم ٍلسلا ]
 رره عضوو هعاوق خصنلا نم لبا ضیرعتلاو رد هیانک ندکلیا مالسا تفص

 رولوا
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 رکسع سو ضعاف هض ع لاق رولوا ع واطم ندنظفل ضرع و هعنم اذا هل

 نالف ضرعا لاش رد 4:سانعم قمروط بول وا را وس رفت هدکدلیا ركشا ضرع

 یروقرآ ۳۲ هیشح نالوا ض زنعم هد رېم هنس رب و اک ار شضرعلا تقو راص اذا

 رب و را ف ةضرفعلا هبشلناک راص اذا "یشلا ضرنعا لاقي ردهنسانعم كمرویلک
 بول وا مادنا تسس هلغلوا ضراع هل داح ۳ دشت وط نح دواب ضم هم دآ

 اذا هتآرما نع لجرلا ضرتعا لاقب ردهنسانعم قلوا زجاع ندنابرق هتسهجوز
 باوص هدنوب هکرید حراش ابنابنا نع عن ضرم نموا نما نم ضراع نم هباصا
 كفلربس ب ولی رک هنک وا كن هثسا رب هنسن رب ضارمعاو ردقل وا هلیس هی لوه نالوا

 مار هنکح لدي هاد شکرسو لا اذا ئیلا نود "یملا ضٌریعا لاش رد هنساذعم

 س رفلا ضرءعا لاق ر را تسمم هتساقعم قعاص هوا یر بولیرک هنب رالوت هلغماذ وا

 لاشه رد هنسانعمكخ هنا ویح نال وا شک سو روط ز ونهو هدن ال مقتسب ماذا هنس رف

 بودل غوط قوایرعوط هیسکرب هسکر و دعب بعص وهو هکر اذا ریعبلادپز ضربعا
 هشیا ربو هلتقف هام رف هلبق هبلبقا اذا ممسب هل ضرتعا لاش رد هنسانعم كمردلواب و ۲

 اذا رهشلا ضٌّرمعا لاق رداړعتسم هے سانعم نیش ندنعل ارا بویلش ندنل وا كنآ

 ضٌرنعا لاق ردهنسانعم قفقوط هنس ومانو ضع كن هسکرب و هلوا ربغ نم هادتن دتا

 كفروك ندزوک ررب درب یرکسع تارق هسک نالوا ع وبشابو هی عقو اذا االف

 ثیدل او دحاو دعبا دحاو ممضرع اذا دنا داقلا ضرتعا لاقي رد هنسباتعم

 ةياغلا ضعب ف هسرف لج را ضرتعی ناوهو [ ضارتعا الو بنجالو بلجال ]
 یر را وس نک ردیک بوش وق هلی اهم 1 دارم دز والا ندل وا یانعمو

 بولوا جن یآ رود زه صخ ردقعشوق را 9, هلغمم راق هرلنا بوقح ند ف ر طرب

 دراو یج یب هنفب دل وا تا واسم هلعن وا نوغر و یرلتآ كرانش وق ندنشاب ناليم

 رکو دایک هنسانعم ضلع روند هب هنسن وانا هدننز و باغ ) ضارعلا ( ردشبوا

 ( ةضارعلا ) ردقلوا ولنا كب یساضتقم نکل ضیرع یا ضارع “یش لاش یک

 لاق روند هنناغمرا لوو هضنرع یا ةضارع سوق لاش رديت وم كضا رع باه
e:ا یرلک دانا ماعطا هن رلقیفر روک روک هربخذو ةهيده یا ا  

 احل هکر دیمشا كغاط رب هدن دالب یسهلسف یط هدننزو طب الع ) ضراوع و

 PEE كيك الوطو اض رع هل س یک كنم زمه ES عالا ( اف ا یربق

 اض رغ بهذ اذا مراكملا ىف لحرا افا لاق رده انک ندکلیا منو میس وت

 تنم ھل رسک كواق هفرق زدن دن وت لس * دفرقلا تض مر

 یحاص نگر لقب ردکع د كدلیا متو عیس ون یتیم نس ید رد هنسانعم نط ءوسوآ

 یرو زم نم هسیدرد هنقلخ هلع نوت هدکدلیا لاوس ود رد هیک كناک

e 
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 شزنهمدوخاپ شو رعم هش هدارون هيام یوق 4 نرقم یا هشرع وه لاقب هنمو
 "هض م ژنالف لاقي و ابلع ةيوف یا ةرامعل ةضرع ةا لاقي و ردهنسانعم
 هیسک نالوا برضمو عفوم هنب رلعینشتو نعط اعاد كسانو هيلع ةيوف یا ج وزلل
 كل هنس رو هيف نوعقب نولازبال اوناک اذا سانلل ةش م نالف لاش روئ وا قالطا
 اذا اذکل "شن اال لوقت روند هاب هنسن شالوا بصن رک ر هتاف هنکوا

 هلمو رولوا قالطا هثیذ نالوا زجاحو لئاحو شرتعم بوریک هغلارآو 4 هتبسن
 نيبو مکن یا اضزتعم اعنام یا [ مکنانا ضع هللا ولعج الو ] لات لوق
 یا لاو رملنا ىف ضارتعالا هض رعلاوا اوة واو زيت نا یلاعت ها ىلا مكب رةبام

 عناو هدهموقم تیآ هصالخ اوفتالو اوربتال نا ةصاس لک ف نییلاب اوض زتعتال یا
 هنس رب دوخاب هنسن نالوا لئاح و زحاح بولک یروف رآ هنک وا كنهنسنرب هضع

 هدنظف) ناعا هروک هلوا ردذ وخأم ندن_سانعم O ششلوا نییعت و بص نوعا

 عت هن سینک كليب ردقلوا هتسانعم هيلع فول نیب یرب ردراو هجو یکیا
 رد وا قالطا هلوعفم هلغلوا ردصم هنسانعمفاح لصالا یف دوخاب 4 را تعا

 تاس هکردوب برش موهفم هروک هلوا هجو سب یک ینیدلوا قالطا هدیصم دیص

 فل هدانمط یکرت كناربخ ضعب یک قدصتو حر "هلص هک ضعب نالوا لوزن

 یوشو رب هوڪو هاغاوا مقم هدنکر نوجا قمالوا ثئاح هدعب بودا هاب

 ندقتوط عناموزجاح ییاعت قح هبیلع فولحم نالوا یسهلوقم نيبلا تاذ حالصاو

 هفلوا یسص كنس هلك اولعجال مال مقاو هدنظفل مکنامالو بولوا نمضتم يبن
 ا ردهلیسهطساو مال یسیرب هکرولوا شلبا هیدعت هلوعفم چ وا اولعحم

 هکە روک هب ینا هجو نوععقیدلوا نعضته یتسانعم ضارتعا رولوا یسهلص كنس

 مال اوربت ناو ینا لوهفم هض رعو بول وا هیلیلعت مال ردقلوا هرزوا یتقیقح نی
 نق ارجاع هللا اولعجمال فیرمش یانعم هلفلوا ثلا لوعفم هلیسهطساو هفوذحم
 هلی ترثک یییلاعت قح هروک هیات یاضعم و رولوا كعد مکفلح لحال ریذتا
 شا وا ی ندتاعر مدع هتع رحو بدا هلکل یا ض ربعم باعا هدرشو رخ لاعفا ره

 ناو ردجردنم هروبزع ةتکت هدنسهب رک [ نیهم فالح لک عطتالو ] کا وولاوا

 هروک هننیلیلعت كمال و رولوا ناپ فطع ندنابا هروک هلوا هجو یوق اوربت
 نویفوک و رولوا هدنکبس اور نا :دارا دوخای ةفاحم ردزاج قلوا تلع هيم

 .یتظفل ربخ هنبربخ بولوا ادم اوربت نا راضعبو رلیدلیا لیوأت هبا اوربت الن

 عنم هد زو لاعتفا ( ضارنعالا ) رايدليا ریدقت یتفرح ىف رلطعیو رلیدلیا ریدقت
 تاللرک هلن رانتو هاا هنکوا كکلاس هدکولس قیرط لصالا ق ردهثسانعم
 ضزنعا لاش یدنلوا لامعتسا هدنسانعم قاطم عنم هلتسانم و هلغلوا هنسانعم

 هل



MA 

 لوشو هبظعم یا تیدلا.ضارع لاقب رونید هنلع مظعم كمالکو ثیدح یدوب

 یروقرآ هنفلیوا كنءود هکروسد هب کز ج یرلقدسصب هليا خاد دوخای هیاسغت
 لوشواض ع زیعبلاذخ ف طخوا هم” وهو اضاع هریعب ض ع لاش راراصد

 هدقاربط هکات رلراصب اف و غاد هنب رلنابط كلهود هلکن آ هک روتبد هب ینلغادرومد
 یدال یا ضارع یلا ضرعت لاقب ردهنسانعم هیحا ضارعو نوعا كليب ىزا

 هی كنيع رولک ضع یبجج هنسانعم "یا قش روند هنناپ رپ كنهنسن ربو
 هود روغب هلتسانم و هنسانعم هض راعم رول وا ردصم ند اا هلعانم ضاع و

 یمامتشا هیدقان هک ات یدسلوا لاستسا هدکلروتک بولید نوجا ضرع ه هقان
 ضیعو الا داش نا كلذو ابارض ةقانلا لعفلا برض لاقي هشآ هسيا رولوا
 كوشلا اذرجشلا ضراعب ناك اذا ضاعوذ ریع لاق و اهامشا نا امرضیل املع
 دنالف ثّأح لاش و هدقدلوا رولیف وص ند روقرا هرلح اغ آ ولنکی عا نعپ هیش

 ( یضرعلا) امارح ابیتأيف ةأرملا لجرلا ضراعب نا یهو ةضراعمو ضاع نع دلوب
 هنقح اولو قفارم ضفب كن هلاخ-هدنتغل قا عو ردیعسا كبو سنج ر هلیخف كنيع

 رد هنسانعم طاشنو شبنج هدننزو یمز ( یضررعلا ) یک فینکو میطعو رب روند

 هکرونبد هبهقان لوش هدتننزو هلحس ( ةنض رعلا ) طاشتلاب یا یضرعلاپ یم لاش

 تناك اذا هنضع قان لا هلوا ررو ناي ناي یک یکی ندنغلقان واو ندنطاشن
 ندطاشنو شنح هللا هروصقم فلا نض عو هنض عو اهطاشنل ىنعي هض راعم یشع

 ةنض رعلا ةقالا ىش لاش روند هکع رو نالوا قرةيلناي بویلوا یرعوط

 هطاشن نم ین ابف قشیف هتیشم یشم اذا ینعب هطاشننم ینب ةیشم ف یا یتضرعلاو

 هینیع رخوع یا هنض م هیلا رظن لاق رود هغقاب یروقزا هلیغربوف زوکو

 لجر لاش روند همدآ نایمروط هرزوا ربا ینوک هدشزو یدرک ( یضررعلا )

 بولید رکوا شاب هجشوح رب کون د هبهود لوشو جملا له تبا ا ناک اذآ یضرم
 ناک اذا یضع ربعب لاق هلوا رروب قرهیلنای هبهئوا هاکو یرب هاک هلغماشوا مار

 بویم رک ههلعت مات هدننزو هد رک ( هيض رعلا ) هنضایر مآل هنال هرس ق ضرع
 تناک اذا هيض رع هقان لاقر وند هی هقا نالوا تبوعص و فالشکر مہ هدنسیدنک زونه

 اورپ بو تبوعصو تدح هک هتسانعم هيف رغ رولوا ردصم هيض عو ةبوعص اف
 ةیفرع یا هيض ع كيف لاقب رودلوا ریبعت قلززاپج هکر دنرابع ندنوخم و تک رح
 شوبح مه لاق رد هنسانعم ته هد تازو هف ع ) دض رءلا ( هب وعص و هو و

 هنکوا كنهنسنریور وند هب هب وصتم ر لدن ر هبوصنم شروکو م ىا ءاقللا ماض ص

 رداقو یوق هنلمح و طبض كئیشرب هلتیسانمو روند هبهنسن شغلوا بصن یروفرآ |

 نمددتیا زواش بوروط هدنکوا كئیشلوا هک ایوک رونلوا لاعتسا هدنعقوم كد
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 _طدباموا هلم مذلاو جملا عش وموا هسا همزاپ نم وا هفلس وا هسفن یف ناک ءاوس وا

 تمیطو هدوج فيا شصو دادحالا و ءاپالا هد اردق و فرشو بسح نم هب
 کو هنسانعم دلج روند هنسب رد كنمذوکو روشوا قالطا هبهنس تلبح و

 دوخاب راوص و رلپوک اجثاج هدنجما و ردنفل هدلضا هدنوب هنسانعم شیج رونید
 شم یک یباغآ نوغایا و رددآ یداور هد هماعو روید هب یداو نالوا رلذلام رخ

 هسش راہ اج رب 0 شرا و كيءرد و روند هن حاف آ لاو و هر نالوا

 ییاوه هگرونید هراهکرکج قوجو روید رییظع باصعو روشید هنبلهیحان ریو
 رونید هیسک لوشف نالوا شزتعم هللا هدوهب و لطاب اباد همدآو راردبا هطاحا
 كض غا ضرعو لطابلاب سانلا شرتسعب یا ضع وه لاش رد+هض ع ئوم

 هنسهیحان نچ رونلوا قالطا هنب لهیحا و اضفو یتیاسر كزاج صوص هک ردبد رقم
 ( ضرملا ) هقیاسر نم یا زاسا ضارعا نم وه لاقب یک ینیدشل وا قالطا فالحب

 ثكئیش رهو رود هنسوه رو كغاط شو ردبدآ هدلب رب هدن راید ماش یی ك

 هض زنعایا [ اض م نبا لک ] ةيفنلا نب دمحم ثیدح هنمو روید هنس هیحان و بناج

 بودبا انا ندمدآ كغیدلوب یرمنب نس ینعب هلع نع لاستالو هئدجو نم هارتشاو

 بع یربنب و نعپ هلبا شیتفت و لاژس ییفیدلوا یشیا كيک رن لواو ها لکا
 ندنسانعم هیحانو بناج و و هلیا شیتف ود ىدا یهشاط ر ا هسخ وب سه

Eهنم اذک و ردکمد هلا لکاو ارش هاب اه نیم یه  

 هکیدقاب ندبناجرب کا ینعی بناجنم یا نیت ضع نمو ضرع نم هيلا رظن لاقب
 او رض نم نولابال یا ضرع نع سانلا نوب ذی لاقباذکو ردکعد یدقب ندزاجآ
 پرش هسیا یدلک مک ره هنب رک وا بویقا هب هسیک بو رک ندنفرط رب 4 رکسع ینعی

 ضو ردیرارپ نیکنا هکرونید هنطسوا رو رینرهلا ضرعو ربا ضو رایدلیا |
 مظعم كفلخ كلذک سالا ضعو رونلوا قالطا هنلحم مظعم كربخو مالک ثيدلا |
 هنیزون كحق فيلا ضرعو ردزناج هدهلصف هدنو رووا قالطا هتهاکجدمو |

 روند هنداج رب كن وی قنعلا ضو هتعفصب وا شسلا ضررعب هب رم لاق روند

 هودو دوج هدنم»ق تآ هکرونید هشيوروب هنوکرب ضعو ردیبناج ییا ناضرع
 اض ع یثءع لاق ردقح هلوا ثكع رو كرءهرو روز هباج رب هک ردعومذم مد_نمق

 رووا قالطا هسا ماوع سانلا ضیعو لبالا ىف مومذمو لبطا ف دوم ریسوهو |
 ةماعلا نم یا سائلا ضع نموه لاقي رد راهیحابرب هةشب نداسنا ع و هک بوک

 روت واقالطا ههقان نالوا هصوسحم ةيحان نوحا رفسوربس نامه رافسالا ضیعو |

 الع دیوق یا رافسا ضرع ةقا لاشن ردیوصتمو ضو رعع نوا رقس هک ای وک ۱

 رك تنیح ( ضارعلا ) هیلع ةيوق یا رسطاو فلا ملا ذه ضرع لاق و |

 یدو
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 شع لاق ردهنسانعم قمالتح ندقمالتوا هلطارفا نویق هلنیتعف ( ضرعلا )

 عاتم ضرع و هیعر یا بشعلا ةرئک نم قشنا اذا عیارلا بابلا نم اض رع هاشلا

 ید ضرع هلی وکس كنار هک مت روند هلام یرمغ ند هقاو ندي وتلاو رد هنسانعم

 :یش لک اذک و عاتلا وهو ا رشک اض رع لا لاش نوعغیدل وا تا هدرلنا رود

 لاق نوسا وا قوح نوسوا زآ روشد هلام اقلطه و روند هاب د ماطحو روند

 ضرعو [ سفللانع یتغلا 1١١ ضرعلا ةرثكن ع ىنغلا سیل ] ثیدا هنمو ح راشلا

 ماود و حمطلا یا ضرعلا اذه ام لاش رد هنسانعم حطو ص رح و روند ږنږنغ

 هنب لاب رتا ار ایل ] ]| را کرد حراش ردیمسا كيش نایلوا یاہو
 بویملوا یاہو مایق هیت نویلکتم و رلي دلرآ ریسشآ هلکنو نا[ رح افلاو ربلا

 ض رعو یک موعط و ناولا رلیدلیا هداعتسا نديون "ییش نالوا معاق ها ره وح قحا

 س رع ممس هباصا مهلوق هنم و رود هكا تیاصا یناهک ان افغ لع هب هنس فک

 اذک و یدنقوط هنالف قوا نال هیدصق هنسن رب ینعب هرعغ هب دمعت اذا ةفاضالاپ
 هوب نالف ی اد وهف 9 تض رعا یا لوهعا ءاثب لع اض رع امقلع لاق

 ) ضرعلا ( مدل وا نوتفمو قشاع کا بور وک را ح هلو یاهک ادو رع نه

 لاق رد هنسانعم قلوا وانا هئسن رب هدنزو هما رک ( ةضارعلاو ( هدننزو بثع

 كنبع ( ضرعلا ) اضب رع راصاذا سمانا تابلا نم هضارعو اض رع "یشلا ضرع

 ردقح هل وا تامارم هک رونید هر رب كحهدا حرر ندید و رود ۵ دس هل رسک

 ۳ عا نم یرحم قرعاوه اما ] دنا لها هفص ثیدح هنمو حراشلا لاق

iشوخ ل ۳ هتسار كند و و نم قره : ىلا ممهضاوب یا ۱  

 لیس هنع تنص یا یک رع هنع ا لوقت روند هناذو سفن كناسنا

 * ءاقو کنم در ضرعل * ی عو هدلاوو یا ناو ٭ IA رعس هم و ح راشلا لاق

 ندنقوط راعو هصیقن هکرونید هنتمرحو سومان كناسنا ضرع و سفنال صاخ اذهف
 ىلع ندنرلتهح فرشو بسحو یسقن ردیفرطو ٽم” ینییدلوا هدشاجو تنایص

 لوشیضرغ كمدآ دوخای نوسل وا ندنرلنهج یدادحاو ءابآ رکو یسفن كرک لوق

 لها هلوا بحاوو مزال هنسیدنک هطفاغو تیژر یلاوحاو روما كنآ هکردهسک
 ندنعضوم قحهسنلوا منو قحهسا وا حدم كمدآ دوخاب یک یرلم رو لایعو

 رادم ندفرشو بسح یضرع كمدآ دوخای رولوا عا ندرانانلوا رکذ هکردرابع
 لاش رولوا دارم دادحاو ءایآ هلض رع دعهاکو ردنرابع ندهنسن قحلوا یراعفا

 بلش وصق نا هبسحو هسفن نم هوصی یذلا لجرلا بناج وهو ضرءلا قين نالف
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 ردلک د کا یفوط هباج رو هرب دارم ندهلاما هدارو هوب ردندهجدم

 هدهماعمو هلنعو هسأر لييدقو هودع ىف بهذي یا اش رع سرفلا شرمب لاقب
 هرکسص ضرهو یأیس اک ٌهفلابلا نم هتش روف هتشرام لوقت ردهنسانعم قعادلا
 ردهتسانعم نو: كمرولدو ردنفل هدهبا سک نوص*بدل وا شو رعع رول وا قالطا

 ملام و محرک نستلم یمسق ناسناو نج اذا لوهجلا ءا ىلع لجرلا شرع لاقب
 ندهک و ةلع ريغ نم تام اذا نالف ضرع لاقي رد هنسانعم كلوا نامه نکیا
 قفا لوق ىلع هاصعو هنم ةعاس یا لیلا نم ضرع یضم لاش روند هتعاس رب

 ام وه وا باص یا ضرع ءاما یف لاق روند هباصم ندیا هطاحاو دس یا

 ضرع لاقب رد هنسانعم قمروا اف یراک دید ضارع هنفلیوا كهودو قفالا دس

 هدنامو رف دوخاب هتسخ هک رونید هبهقا لوش ( شراعلا ) ضازعلاب هعسو اذا رعمیلا
 هک رونید هنسهفجن كنغان رب كناسناو ربسک وا ضیرم یا شراع ةقا لاقت هلوا
 هدراظب كفلوم هدخ دف یا هش راع برش لاق ردقحهلوا یناج رب كن ز و

 سپ روند «بهنسن نالک هروهظ یناج رب ینعی یه رع ضراع لصا هروک هناي
 هنسهلوقم لاو مقس هچرادقم رب نالوا ثداح همدآ اضعب و رونلوا قالطا هباصع اضعب

 نالوا رهاظ كصخضلادنع اضبو رونلوا قالطا هنبلاج رب زوم اضعبو رونلوا قالطا |
 رعش ةفخ هیدار نیش راعلا فیفخ نالف لاقیو یه روئلوا قالطا هرلشيد كوا
 ضراع قفالاق هنمو روشید, هیاصع ندیا روهظ یروفرآ هدقفا ضراعو نیدلنا
 لدیو ضوعو همايلا ضراع هنمو روند هغاطو قفالا ف ضرزتعلا باح»لا وهو

 ناضراع هنبناچ ییا كزوبو هنسهعفص یکیا كنويو روند هب هیطع نالیریو هلتهح

 دیش نالک جاو وشرق همدآ رب نک ردیک افلطمو رونبد ضراع هنیرب ره روند
 ېدو ) ةضراعلا ( روئد هرب نالوا رهاظ ندیزو هدتق و ییدلوک مد[ و رونید

 روند هنسهعفص كغاکیو روند هبهقا شلیا تباصا بلع رب دوخاب تفآو مک

 كوا هللا رشید وز آ دارم هک روند هشید نالوا هدنسهیحان یتعی هدنض رع كا و
 بعك ةديص ىف هنمو حراشلا لاق رد ضراوع ىج ردشید نالوا هدنغلارا 4 رلعید

 ضرع ىف ىلا نسلا یهو * تمعتبا اذا رظ یذ ضراوع اولجم * هنع هّلایضر
 بولپ رک اک| یسهکوس كنوپق هک رونید هنسهوج رج تسوا كنوپق هضراع و + مفلا
 هک روند هکر ید ناق نانلوا ریبعت هلشی رک هدرلاب رک راک و ردا نارود اا

 یج رونلوا بیر ندرزوا كنآ رلکرید یرلکدد لطاهو هناد بونوق یروقرا

 نالف لاش ردهنسانعع تغالبو نایو تحاصقو ردهنسانعم هیحاتو رد ضراوع

 ةشراعلادندش نالف لاق رد هنسانعمتمارصو تدالجو نسلو ناي یا ةضراع وذ

 ةمارصلالیقو ةدبلا یهو ةضراع وذ نالف ساسالا ىف لاق ةمارصو دلح وذ یا

 ضرءلا

~a E PE Ft 



۱۳۷ 
 سس سس سس بس تست ست سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سو

 نهو م باغ نم فرعیل هرس ىلع مه سم آ ین۶ مهلاح رظن و هيلع مه ها اذا نیع

 | هقح نم هل ضرع لاق ردهتسانعم كمريو هتسن رب لدب هنفح كل هسک رو سطح
 كع روک یسهلوقم وداجو لوغو یرب هیسک رو هقح ناکم هایا هاطعا اذا ابو

 ادا مبارلاو یاثلا بابلا نم اض رع تضرعو لوغلا هل تض رع لاق ردهنسانعم

 بولوا ضراع روتفو ساک ندقلنغرو هءهودو رده راتعا العن قات ترهظ

 اذا نیرو زملا نییابلا نم تض عو ةقالا تضرع لاق ردهنسانعم قلاق هدنامو رف

 ڭا: یروفرآ "یروقرآ هرزوا یاب رب نک هلن نییسف ثآ و سک اباصا

 رب كنهنسن رو دحاو بنح ىلع اض راع سم اذا سرفلا ضرع لاش زد هنس انعم

 هعاتم رو هض رع باصا اذا "یثلا ضرع لاش ردهنسانعم قفگوط اب قمروا هند اچ

 اذا هتعلس ضرع لاق رد هنسانعم قلق هلدابم بوزو: رخآ "یش رب هدنساپ رکد

 یرکسع فبسلا يلع ضع و یرخا ذخا و ٌةعلس یطعاف ارب لدا عب اہم ضراع

 مهلتف اذا فيلا ىلع موقلا ضرع لاقي رده انعم كمروع ندحف نوتب
 ىلع مهض رع لاقت ردهنسانعم ثامروع ندیچئاق نوتب یرکسع طوسلا ىلع ض عو
 "یثلا ضرع لاقي ردهتسانعم كلك هروهظ ناهك ا هتسن ربو معارض اذا طوسلا
 ضرع لاق ردهنسانعم قمردلوطو ردراو قرف كنو هلا لوا یانعم ادب اذا

 لاق ردهنسانعم قلوا كاله هليبس تلع رب نویفو اه الم اذا ٌةب رشاو ضوا

 ردهتسانعم قمالتوا ندن رلاد یرقو كحاغآ هودو ضرع تتام اذا ةاشلا تضرع

 لاقت ردهنسانعم بناجو هيلاعا یا را ضارعا نم لک ا اذا ربعبلا ضرع لاش

 ضرع لاقش رد هنسانعم.كلنا دصف هندناچ كنهسک رب و هباجنم یا هضرع نم راس

 روند هعاتم ضرعو رد راج هدالیم كليك هديا ضرعو هوح هاح اذا هض رع

 هلام ادعام ندهقماو ندنوتل آ و ردیورم ندزازق یحاص (عماج یدورو هد هلنیتصف
 كغاط لوق ىلع روید هغاط ضرعو روند نيع هبهقاو هنوتلا رود ضرع
 هعض ود نلسک و بومو ندرب كغاط دوخاپ روند هندناج و هیحات دوخاپ هنسهروب

 روند هغلل و و ردند آ كغاط رب هدنس هکل وا سافو روند هب هک رکح قوحو رونید

 ردتهج یروفراو ینا كنهنسن رب هک ردیلباقم لوطو ةعس یا ضرع هيف لاق
 هسماذاو ] ردشلیا مات هب ه رک تیآ وبشا هلکنو فوم ضیرع ءاعد هنمو

 قوصوم هلبا دادتما ءاعد هکرد هیلنیخ :رامتسا روک ذم رببعت [ ضي رع ءاعد وذفرشلا
 ة رشک ضی رع ءاعد شب یدنلوا تابئا ضراع اکا هد بوئلوا هییشت هبهنسن رب

 لوط هجلوا عدتمو ربثک یضرع كنهنسن رب ارز ردمضتم ی هغلابم ردکعد ءا زجالا
 ضرعو هتسانعم یداو روند هبهرد ضرعو ردقی رطلو لوا قلوا عسوا و کا

 کرد هتسانعم كی کس ارهک اه روقرا یرغوط اتو رکا یشابو توپ و تا



 جع .تحص هیت
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 روبص ( شورعلا ) روشید همدآ ظیلغو یرا هدنزو طبالع ( شبا ملا )
 لاش روشسد هب را هروج و یا و و هب ه روم بدم و هب هم کم كم هنف تب زو

 شمالدرکوا شابو اههلوح امو ةهندلاو ةكم ىلع یا شو ملا لع نالف لمتسا
 اذا ضو دف لاش رایص هلوص و هفاص نک ردیک هک روند هبهقا ىم

 رعش ردنراپع ندلپعافت و لیعافا هک روثوا قالطا ءرمش نا ریم و ضر ۸ تناک
 نوهءبدل وا ' رقم ندنوزوم ا یوزوم لھ بولوا هل افمو هضراعم هلکنآ

 ضورع ارپز یدنلوا هجن نوجخیدلوا هیحا رب ندهیلک مولع ضو ع زم دوخاب

 بولوا بفص یک هبفا مج شمامرک وا اب دوخاب رولک هدهنبسانعم_هیحا
 هلففل وا قیسطنو ضع هنسیدنک رمش دوخاب نوچغیدلوا لولذ و مار هبلاط هل وس
 ماما نالوا عر ع دوخاب نویهبدل وا دساف ینلک فلاح و e یالوا قفاوم

 ره ندرعسش ضوعو یدنلوا هيم نوهغیدل وا مېلم هدهکم هرویزم نف لیلخ
 ربفم رک و ماس ندنافا-زو للع كرك رونید هنربخا ورج كنلوا عارمصم كتيب

 ىج ردشوم وو روند برض هنربخا ورح كنا جام هک هن نوسلوا

 یفذخ لوق ردهنتسانعم هیحان ضورعو ردیعج كضبرعا هک ایوک ردیراعا
 لوشن راوند هلوپ قجهراط نالوا هدنسهرو كغاطو ةيحان یا هذه یوس ضو

 رب مالکلا ضوعو قیضم یف هض ع یف قیرط یف یا لبا ضو ص یف انکلس
 لوژو هاوذ یا همالک ضو ع نم كلذ تفرع لوقت رونید هنموهفمو یوغ مالک
 لاق رود هب هنسن قوج اقلطم و هلک یروقرآ هنکوا كندیا كولس هکرونید هلاکم

 هماعطو نوچگیدلیا روهظ یروقرآ رونلوا قالطا هدولبو ربثک یا ضورع ی
 یسرف كنهسک مات یدسالا ةرق ضوعو اماعط یا اضورع تلکا لوقت روند

 اذا ضو زعمو ةاش لاق روند هبیکو هنویف نایلتوا كانکیو یلاچو ردیدآ
 روئلوا قالطا هتجاحو هشيا نالوا ضراع هیسک رو هاعریف لوشلا ضرتعی ناک

 هدننزو ضرف ( ضرعلا ) هل تضع ةجاحالب یا ضوع الب ضور وه لاقب هنعو

 لوالا بابلا نم اض رع لجرلا ضرع لاقب ردهنسانعم قمراو هبهنیدم دوخاب هب هکم
 روهظ شيا رب یروقرآ هنک وا كەك ربو ةنيدملاوا هكم یا ضورعلا یتا اذا

 رهظ اذا عبارلاو یاثلا بابلا نم اضرع ضو اذک هل ضع لاقب رد هنسانعم كلما

 اذا هل "یثلا ضرع لاقب رد هنسانعم كليا راهظا ییهتسن رب هیسک رو ادیو هيلع

 اذا هيلع "یثلا ضرع لاق ردهنسانعم تامروتسوک هیسک رب ییهتسن ربو 4۰ رهظا

 دوعلا ضرع لاق رد هنسانعم قموق یروقرا هرزوا هدست رب ییهتسن ربو ها هارا

 اط م هیلع هعض و اذا یناملاو لوالا بابلا نم اضع هذغ# ىلع فیسلاو ءانالالع

 ضرع دنا ضرع لاقب ردهنمانعم كلبا رظن هنلاح بورکع ندزوک یهنسن ربو ۱
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 اذا لحرا ضارا لاق ردهنسانعم كمحا رارکت هرکصندکدحا هرکرب و یراب
 هنم و مهاورا اذا موقلا ضارا لاق ردهنسانعم قمردناق و لجن دعب اللع برش
 ضرب نوژنکالاو ضعب ةياور ىف [ طهرا ضب ر هان اباناعدف ] دبعم ما ثیدسح
 یداولا ضارا لاش رد هنس انعم قلافوح بازو را وص هدهرد هضاراو ةدحو لاب

 رد هنسانعم قلاغوح بولیکر ا وص هدهرد ید و ( هضا سالا ) ءالا هیف عقننسا اذا

 لاقب رده تانعم قلالو پولحآ لح ربو ضارا ینعب یداولا ضارتسا لاقب
 زد هنسانعم هتک ود وص. هضوح ردق ك روا قیدو عستا اذا ناكملا ضارتسا
 تعیبطو لکوکو هضرا یراونام "الا نم هيف بص اذا ضوملا ضارتسا لاقت

 ( ضیورملا ) تباط اذا سفللا تضارتسا لاقب ردلمعتسم, هتسانعم قاوا شوخ
 رق و ضایرلا مزل اذا لحرا ضور لاقب ردهنسانعم كليا تمزالم هرارارعرم

 (ةضوارلا ) هضور هلعج اذا حارقلا ضور لاش ردهتسانعم قلق را رنج ىپ

 دض وار لاق رد هنسانعم ابا ارادم هیسکرب نوح ا لاخدا هشیارب .هدنن زو هلع افم .

 ردش وادراو هدرا هک ههو رکم هضوا رم لوشو مالا ف هلخدب یتح ین هاراد اذا

 ندکليا حب ۵ رهدیا حدمو نو د یزنشم نکیغو هدروضح ینعاتم قلتاص یا

 دیاملاق لاق ردشلیا ملت هرثا وبا فلوم زرد ید هفصاوم عی 6 ا ردنرابع

 تسيل دعلسلاب لحرا فصاو ناوهو هضوارلا هرك هلا بیسلا نا ثیدطا قو
 ینعی هفصلا ةعلسلا تقفاو اذا ءریح ءاهقفلا ضعبو ةفصاولا عیب یمیو هدنع

 ۱ رلیدد زیاچ هسرول وا ۳ هنئاذ كعس فصو

 هوس قدهلوا یریا یسهثج مىك كنيش ( ضاورشلا ) ۷ ةمحملا نیشلا للصف #
 ( ضانرشلا ) مط وخر یا ضاورشلج لاش روند ههود كکرا نالوا كثوکو
 لج لاش روند هنهود تک را نالوا ولنوپ نوزوا ب ول وا یربا هل رسک كنیش

 هد هربزح هل ریسک تيمو كنيش ) ضاض رعشلا ق ةنعلا لیوط ۾ دف ا

 دیدآ رش رب
 هنسهطاش كسان هليرصقكفلاو ىح كداض ( یضوضلا ) ١ ةمحملا ا لصف ۾

 یجەطامش هلیسهین لعاف مسا ( یضوضلا ) ردنغل هدزوه۵ رونید هندایرفو وغو

 ٽوصم یا ۷ وصم لحر لاش ر واند هک یا ۱

 هد رخ هکرونید هیامرخ ع ونرب هدننزو کربح ( یضمحلا ) 4 ةلملا نیعلا لصف )
 لیقثو روشد هیءود و همدآ ولهدوک نيلاق هدننزو ساطرف ( ضابرعلا ) رولوا
 ضابع و رولوا نوغوب هک روند هنجاقوط وباقو روند هنالسرا لکیهلا مطعو

 ( ضبرعلا ) ردراییاحت یدنکلا ضابرع و هیراس نب ضاب رع حک وبا ردندامسا
 روند هب هنسن ضي ع و ددفدارم هدل وا یانعم ییا ها ضاب رع هدننزو رطق "
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 هدنلوا كنلصف زوک و, یرخآ كنموم زاب هی كيمو كنار ( ىم لا ) ردیاب
 ناکام وهو یدمر رطمو باده لاقب رووا قالطا هروبغیو هباصع نالوا نایام ۱

 وهآ هدناکلیسسا هوا هدننزو لمف ( ضمرملا ) فی رانا یواو فيصلا رخآ ف
 پونالو هدعهو : رجاهلا ىف هداص اذا ىطلا شعر لاش ردهنسانعم كلبا دیص ۱

 پودیقلاق ندنرب ( ضاعرالا ) تثغ ادا یمقن تضمرت لوفت ردهنسانعم كاك ناف |
 قارسق ثیأت ب تبثو اذا ابك ارب سرفلا تشغرا لاقب ردهنسانعم مار ]

 رارقیو برطذم هلکلک ولتدشو جوک كب هضراعرب هبهکربو ردیرابتعا قوا |
 هکر و هفلقا و هلم دشا اذا اذک نم دز ض را لاق ردهنسانعم قوا

 یرکح كمدآرب و هل بدح اذا نالفل شءرا لاش ردهنسانعم ككا بویحآ

 كنار ( ةشورلا ) تدسف اذا هدبک شءرا لاقب ردهنسانعم قاوا هابو دساف

 نالوا یغاتن وص ندکلنجو قلرایو ندفلموف هلیرسک كنار ( ةضی او ) ھدف

 هلیهجو ریبک قافتشا رولوا رببعن راعرم هک رونید هرب نالوا ولوص اجماج ینعی
 لمرلانم یهو ةضيرو ةضور هضرا ىف لاقب ردذوخأم ندنسهدام ءام ةضارتسا

 هب رقلاف لاقپ رونید ههوص یرادقم یسیراپ كلەبرق هضورو ءالا عقنتسم بشعلاو

 هیوص مق هدرارب یسهلوقم دنبو ضوحو كلبوک اقلطمو فصنلا وع یا ةضور

 كنهضور ( ضابرلا ) هلک كرلار رواک ناضیر و ضایر ینیص عج روتید

 هده رهم ( هضورا ضایر ) ردیعما عشوم رب هدننیب توم رضح هللا هرهمو ردیعج
 (ةضابرلاو) هدننزو باتک ( ضایرلا ) ردرخآعضومرب ( اطقلاضایر ) ردعضوم رب
 اضایر رهملا ضار لاق ردهنسانعم كعرکوا شاب هیاط روط هدنزو هباتک

 . یجشدرکوا شاب هرلياط روط ( ضیارلا ) هللذ اذا لوالا بابلا نم ةضايرو
 هدننزو داسح رولک ضاورو یک هداقو داق رولک هضار یعج روند هپ یدنج

 لاعتفا ( ضایئرالا ) روید هباط شلدرکوا شاب" هدننزو لوقم ( ضو رلا)
 راص اذا رهلا ضاترا لاق ردهنسانعم كعرکوا شاب هلغفلوا ملعت یاط هدن زو

 شاب ادتبا هکروتید هبهباد .یممو روط لوح هدنازو دیس ( ضیرا ) اضورم
 اذا ضير ها لاق هلوا قالروط بوی؛رکوا زونه نکل بونلشب هکلد رکوا

 لوش ردناکم سا هلیحف كم ( ضارلا ) دعب ةبعص یهو تضیرام لوا تناك
 ءدقدراو هیاروا وص هکروتید هضرا یاقو كب نالوا هدنسیغاشا كضرا قشموب
 تاضرم و ضارم و رولک تاضارم و ضئارم یعج هلوا روط بوسیمرویلاض
 دوس هرزوا دوس هلرمک كنءزمه ( ةضارالا ) رد رادآ عضوم ررب ضئامو

 بوجتا شب نکیا شعاقو نيالا لعنللا بص اذا لجرلاضارا لاقت ردهنسانعم قموق

 عقف یور اذا لجرا ضارا لاقش ردهنسانعم كمردنود هنشوح دوس یس هدعم
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 بویق هنسارا شاط نعلاب یی ن نوجا نتلنگسک پوداقفوب یرعو ءاصمرلا ىف

 عح ادا یاثلاو لوالا بابلا نم اضمر لصتلا ضمر لاش رد هتساتعم كکود

 یییشاوم یدو هی ناسک كنم ریه ( ضامرالا ( قرب هقد 3 نیسلما نا رج نب

 كنهسکربو ءاضم را ق اهاعر اذا غلا ضمرا لاقب رد هنساتعم قمالتوا هدرپ نیغزق
 ردهنسانعمققایو هعحوا اذآ هضمرا لاق ردلمتسه هنسانعم قعرع 1 بودیحآ یرب وب

 لاق رد هتسانعم قلت هدازز | یسات اوا دیدش ك یساو هق رحا اذا هضهزا لاقت

 نیغرف ف یشاوم ید و ) ضیء ملا ۱ مهاذاف ماع etl A موقلا رطا ضم را

Eهج رادقم رب هیسکربو اهضءرا یی ملا ضمر لاق رد هنسبانعم  

 الیلق اعيش هن رظتنا یا .هتضمر لوقت رددنسانعم كمك بوشواص بو ار
 هو یا مدیا تضصمر لوش رد هنسانعم كليا تد هغ٤ وط ج روا و تضم 3 ۱

 هضامر هیف لاش روند دل دیکسک هلیسهدایز ك( هنسنذ رب رف كنار ( ةضامرلا (

 لاش روند هغاګا روه و نیکسک كب هدننزو, رمما ( ضیمرلا ) حقو و :دح یا

 هنوئاخ لوش هدنزو هحرف ( هضم زا ) دن دح عیق و هنضامراا نیب یا شضیمر ةرفش

 ضیمر نب دیشر ردندیماسا هدننزو رمبز ( ضیمد ) یرخالا اهذغف اهذعف كش

 رد هزوز هاما کردیم ولعم درلنموم ( ناطمر رش ( رد رغصم ید دیش ر ردیدا رعش

 سلفا قرهلوا داش رولک ضمراو رولک هطمراو رول نوناضمرو تاناضهر یی

 ندنس هعدق ءامما یروهش رابع هک اتفو هکردو یهحو كنسهیعن ناطر و هدنزو
 رلیدلیا هیت هلکنآ هسیدلوا عقاو هدمسوم هن یآ ره هنس لوا هد رک دلیا لب روح

 ید اص رج تدس موم هنس لوا بولوا قا یعسا هد هی دق .تغل درو نم هام

 دفوح رح دشا اذا اصلا ضمر ضعبلا دنع رليدليا هیعست هلا ناضمر هلکلیا

 پوقای یرلهانک تیاص ردد وخأم ندضم ر نالوا هتسابعم قرح دوخاب لدسوراب
 ملودی اب و فی او راضعب یی ظفل ناضمرو یدنلوا قالطا نوهکیدلیا وع ۱

 هک ردمجنار هتان نفاخ د یا ردلکد ,قیش ها مي ۲۱ لوف و هلغاوا

 ءالع ضع و 3 نیاعش ردع وع ید نیدحامر i شیاور سنوو ءاضعرا

 ارز ما كد 1 رهس هاج اج هکلپ رلپ هدلیا عنم ید ناضفر ءاج هح کل اب

 [ باضمر رهش اول وق نکلو یلاعت ا اس تی مسا نامر ناف ناضمر اولوقال ]

 ثیداحا یتحو یدلیا فیعصت قیدح و یب نکل ردشوا دراو ثیدح هدنناونع

 رازلا با وا تقلغو دنا باوا تحف ناضمر ءاج اذا] هک ردشات هددهک
 يداربا ادرج سپ ردشاوا دراو فیش ثیدح هلیارونع [ نیطایملا تدفص و

 سن
 تصریح كفه ر هوم «ع

 ' تناك اذا هضمر أما لاقب هلوا رروس هنر يرب یراقلیوا نکررو  هکروئد

 یج هروک هنا تاعایضم کرد ح راش رولوا كعد یمیدیا هلازاو و یون
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 تا هلمو ع راشلا لاق رد هدسائعم هکر حو هعقد هدن زو هرم ( هک زا ) ادع

 شكر الوهبرعل الوقتو هنم هکر حو ةغفد یا ( ناطیشلا نم ةسكر یه ) ةساهسملا ف

 شکر ( ضوکر لا ) روند هتآ یتشدرکس ( مک ارا ) هسفنزم عفدیال یا نحل !

 لیهف كم ( ضولا شک ارم ) ردندلوهم هکرونید هلآ شاریدنرکس ها لجر
 ادعف لوقت ردبا برض وص یرلاروا مدبد هک رووا قالطا هنب راک كشوح
 شنآ هدننزو رم ( شکر لا ) ءالا امیضب لا هبناوج یا ضول-ا شک ارم یلع
 كياپ هدنن زو هسنکم ( ةهشک لا ) هتسانعم راثلا رعسم روند هنکسوک تل م رعثوا

 هرلفایا اعادو روند ناتضکيم هتسیکیا ردقحهلوا یمهلاخ رب هکرونید هاچ ر
 ښکر پ ناک اذا ةشکيم سرف لاقت ردوا هغلابم ءا روند هلآ ناروا بوب یرب

 كموي كب ىنجوج هدنراف كلولاخ هل مد كنمرمه ( ضاکرالا ) اهعاوق ضرالا
 پ رطضم ( ضاکترالا ) ابنطب ىف اهدلو مظع اذا ةأرملا تشکرا لاق ردهنسانعف

 ( شکترلا ) برطضا اذا هرماق لحرا ضکترا لاقي ردهنسانعم قلوا رارقی و
 «الا ضکتیم اذه لاقب رونید هرب قجهلاغوح بوکرب كيوص هدویف ردناکم مسا

 هک ار لاش رد هنسانعم كعشدرکس تآ هدنن زو هلعاقم ( هضک ۱ رثا ( هج یا

 ( هاضکرتلاو ) هلیض تناکو یحف كيات ( هاضکرفلا ) هسرف امم لک یدعا اذا

 ریسضتینرلانعم نکل بودیا لر لا رانا نوب وح هکردهلک کیا هی میک كفاکو كات
 هدلیسد جیش نایح وا هکر ید ح راش راردهنساتعم شکر ,دفظ م رثیدلیا

 یشع وه اولاق رولوا ذوخأم ندننکر هنب هکردشلتا مسفت هللا كروب قرهلاص
 یمیسا تشنوک هلنیتخف ( ضمرلا ) رتضن ابف ةيغم یهو ءاضکرتلاو ءاننکزبلا
 پا لا نم اطمر سعلا ثطعر لاق ردهنسسانعع كلا ربثًأت تیافب هشاطو هموق
 قاوا ىنا هلیسهدایز نوکو ادددش اعقو هزبغو لمرلا ىلع تعفو اذا عبارا
 هلک روب نیلا هدرب نیغرمقو هرح دتشا اذا اضهر او ضمر لوقت رد هنساتهم
 كب یشاومو ءاضمرلا نم تفرفحا اذا همدق تضهر لاش ردهنتساتعم قعاي قایا

 تعذ اذآ ملا تطمر لاقب ردهتسانعم یتفلءرای یرلرکج هلقمالتوا هدتقو یسا
 ندننزارح تدش كشنوک هدننزو ءار ( ءاضمرلا ) اههاکا تحرقف رطا ةدش ین
 . (ضمرلا ) رلا ةديدشلا ضرالا یا ءاضهرلا ىلع یشم لاقب روئيد هرب نیغ ریق كب
 شاط نیغزق بورا قردلوا هدنرزوا یسیرد ینویق هلیئوکس كيمو یحف كار
 . كلا .نایرب هلدهح كم روا لوک یتا, هت سوا ۰ رکصندکدلبا عضو هرزوا

 باپلا نم احمر املا شعر ,لاق ردیسول رد ۳ كنم اک نامزوا ٩ روهتفاتعم

 للا اهفوف لحج و ةتضفرلا لع اهحرط و اهدلح اجعاعو اهة اذا یاثثا
 اهاعر اذا عقلا ضعر لاقب ردن انه قعالتوا هدرب نیغرق یوو و جنت

 اضم را



0 

 اپ ۱۳۹

 یدیز ندنکیدلیا ابا ود مهدیا یربت هنوکهت یدنا یرارب زو كني راتمضح مالسلا و
 ( ضافرتسالا) روتید یضفار هدنتسنیدنل واقالطاهضفار هلب رل لغاط ندنناب بودا رت

 ريما ( ضیفرلا ) عستا اذا یداولا ضفرتسا لاقب رد هنسانعم قلالو هرد عدو

 قرع روند هرو ضوفرح یا ضیفر یش لاقب روند هب هدسن شغلوا كرت هدننزو
 ( ضافرلا ) نتمكن یا ضیفر څر لاق روید هغاررم شلربق-هراب هراب و هتسانعم

 مطحام یا "یثلا ضافر لاش روند هنسپتنغاط شافوا كلنهنسنرب هدننزو بارغ

 نالوا ردالنوا یرلقل ز اج هح راب هحراب اد هدننزو هن ابج ( ٌدضاف رلا )قر فتف هنه

Eٌدب راف لاق روتیو موم هح زآ هلن وکس كنافو نيته ( ضفرلا" زرد  

 نالوا تصنم یرلوص لیس كنهرد يخف كم ( ضفا رذا ) ليلق یا ءالا نم ضفر

 هيلا ضفرن ثیح یا یداولا فارم هتم رخ لیست ءاج لاق روند هن رلعض وم

POEوا ردنا لرب ریت ییهنسارب هدننزو هز« ه ( ةف  ADهصبق کروند  

 ناك اذا ةضفر هضبق لحر لاق رونبد دم آ ندا كسعو ذخا كاج نی ةر

 ۰ لاقش رد هنسانعم قموقیلآ وص هجا رج هد هب رقم( ضیف ملا ( هعدب مت "یشاب كس

 كمرویلاص هجقلاص ینتلآ تآ رغب آو ءالا ىنم اليلف امف قبا اذا ةبرقلا ف ضفر

 زوک ( ضاضفرالا ) هظاعنا کعسب ملو لدا اذا سرفلا ضفر لاقي ردهنسانعم

 ټولیغاط هنسنرب و شش رب اذا عمدلا ضفرا لاق ردهنسانعم ق واط هب ه رهح یشاپ

 هدننزو لعش ) ضفرلا ( تهذو قرق اذا "یشلا شضفرا لاق ردهنسانعم نتک

 ۳ ىلا شضفرت لاقت ا یارک هراب هراب و ردهنسانعم ضاضفرا

 اذا * وبشا ك ماش مان ىلهابلا رجا ورعو رد هنن انعم یارو كرات ( ضفارلا )

 نالوا عقاو هدتب * ارخص اهضفار كولأيال هانی * تبنط نقلعا تایزاعا ام
 غل وا راجثا تاذ یسهکلوا زاچ هکردو تیب موهنم ردهنسانعم یاز ضفار
 و و دم هدن رک دلیا لالا بوت آ هرز وا رلح اغا ییرابابساو دعتما یرل+ب وب

 شاطر یار ندنلوسو نل لاک هک هدنراضرا نالوا هلو هس ردموبم نالوا

 بوروق یرارداج هدنآ هد راد وبحم لوا راراوا بایت رد | کیت هلغم ال وب

 كهت لراه لراه هلقایا یوکس كفاکو ىع كنار ( ضکرلا ) رارکح ینرابانط
 : كمرويفافو [ بارش و دراب لستغم ڏه كلح رب ضکر ۴ لاعت هل و هنم و رد هتسانعم

 بوروا هل رلقوا بکار وند نوست رکس تاو هعفد اذا هضکر لاق ردهنسانعم

 شوقو دعلل هثعسا اذا هیلج رب سرفلا ضکر لاق رد هنسانعم كهت لزاه لراه

 ضک رب وه لاقش ردليتسم هنریاتعم كرد نر دانق نوحا قجوا دوخاپ نکراچوا

 [ یا نوضکرب مه اذا ] یلاعت هلوق هنمو ردهنسانعم قجیاقو كرح وا ةيحانج

 یاوه ضکرف لوهجلا ءانب ىلع ضرفلا ضکز لاقب رد هنسانعم كت رکسو نور

 سو



 ۱۳۹۰ قاطی

 هب یشک نامش روند هر, شاش ود ھراشاط لقح شارشرو اهرافص وا یساا

 هدرخو می یا هطارمشر ةأرماو ضارشر لجر لاقب ردهشارشر قوم رونید

 لفک لاقب رواد هب یرغص نالوا رز ندنگلزوعم و روند هتی له رطف رومغب
 0 هل نایلړپا ندنرپ ليد كلارو كره.( ضرالا ) چرم یا" ضار

 جک و ضآ ندنرب هیرمنک كنمزمه ( ضاش رالا ) حربیال دعاف یا ضرا لجر لاقب

 یشکا ینعب هتیئرو لقثو ًاطبا اذا لجرا شرا لاق ردهتسانعم قوا رونرید
 اذا ةئيرلا تشرا.لاش ردهنسانعم قلووف یک د رضوب دوس هزات نالپاف دوس

 لجرلا شرا لاش رولوا دش هللا لوا یانعم هغاوا هنسانعم كمرکس كبو ترم

 هش مضر لاش رد هنسانعم قم رمف هدنن زو هلزاز ( هشت رلا ) ادیدش اودعادع اذا

 ضرض رت :راعحا لاقب ردهنسانعم قلرمق هدنن زو لزلو ( ضرضرلا ) هك اذا

 رد هنسانعم كالا كرب نحف ( ضفراو ) هدنزو ضفخ ) ضفرا ) هکخ یا

 هدقالنوا یرهودو هکر اذا لوالاو یناثا بابلا نم اضفرو اضفر هضفر لاقب

 ضفرو اهاعمقف ددبنت اهکرت اذا لبالا ضفر لاقب ردهنسانعم كمرویلاص بیم
 رولک ضافرا یی ردزناچ هده ینه روند هرلهود شارویلاص بیسم هدقالئوا

 لخاا ضفر لاق رد هنسانعم كلود یرلق وق بولغاط یقلاص كنام رخ ضر و

 فر لاقب ردهنسانعم قلالو بولج آ هردو هاقیق طقسو هقذع رشتا اذا

 كنءرمه ( ضافرالا ) هامر اذا هدعفر لاق ردهن انعم قعاو عننا اذا یداولا

 یعع لبالا ضفرا لاش ردهنتسانعم كليا هلاص هدقالنوا یراهود یدو هلرسک
 ( شوفرلا ).عسنا اذا یداولا ضفرا لاقب رد هتسانعم قلالوب هجدتک هردو اهضفر

 پیسم هنیراشاب یدننک هدلاح یکیدنزوک ندوربک ناپوح یسیروس هود هدننززو دوعق
 اهدحو تفر اذا لوالا پابلا نم اضوفر لبالا تضفر لا ردهنسانعم یالئوا

 ردیهج كضفر هکرونید هنپ رکولب ناسنا سانلا ضوفر و املا رظنب یا
 کلم تحب ضرالا ضوفرو اقرفو ةقرف یا اضوفرو سانلا نم اضقر تيار لوقت
 لاق روند هراریاچ هجراپ هچراپ هدنک ارپو روتید هراضرا قر هیلوا لخاد
 كردهزوک ندوربک ناپوج ( ةضفارلا ) ةقرفتم یا "الکلا نم ضوفر "یعرلاق
 ةضفار لپا لاق رونید ید ضبر رونید هرلهود یجالتوا بیسم هنیراشاب یدنک

 كرت ینرلرکسعرسو ینرلغوبشابو اہلا رظنب یارلاو اهدحو ةيعار یا ضفرو
 اوکرت دنج لک یهو ضفاورلاف رخال لاقب ردیعج ضفاور روتید هرکسع ندا
 لع ن دیز امدقم هکرونلوا قالطا ههقرقرب ندنسهفاط هعيش هضفارو مهدناق
 كدر هدعب پودیآ تعیب هنرلتمضح . مع هللا یضر یضنرلا ىلع نب نيسحملا نبا

 ةولصلا هيلع مدجم ادج رلنا هي رلابا اعدتسا ینسلیا یر یربت ندرعو رکبوا ترمتح
mmس  



۱۲ ۵ ٩ 

 ( ضابرتلا ) روند هنالسرا هدننزو دادش ( ضابرا ) ردهدنرلنزو دعقمو سلم

 بوردل وط ییبد كم ولط ( ضی ملا ۳ رفصع روند هنکعچ روپصا هلاک كن ات

 هيف لع> اذا ءاقسلا ضیر لاقت ۱۳ را قموق یعلوقم وص ردق كح هروا

 بوثلا ضحر لاق ردهنسانعم قمشاب هدننزو ضع ( ضح)زلا ) ٠ عف رمغیام

 روند هنمولط وص یکساو هبه رق کسا ضخرو هلسغ اذا یناثلا پابلا نم اضحر

 | هضحر یتعم هصض> را لاش رد هنسانعم قمشاپ یخدو هان رسک كن به ) ضاحرالا)

 ضیح ر بو لاق روند هب هنسن شة اقا ( ضوح رلاو") هدننزو ربما ( ضيح را (

 هنحاق وط و هنغاق وط ثنح+اشاپ سابل و یخ رخ ا ضاحر 1 ) لوسغم یا ضوحسمو

 قح هیشاپ هنسن هدنحا و ب وئلا ۳ برما ۱0 نا هب و ضح ر لاقت رود

 هانګ نداشم اضعبو روللوا قالطا هي هنانتسغو یک هنکدتو تشط "روید هثیش

 كح دا یطو هدنجما هدننزو کام e يلا ) رد ضیح ارم یھ روثل وا

 دف اضوت یش یبهو هضح راب ءاح لاش ی ک یرلکدند فنثک" روند هیهنس

 ) ءاضح را ۱ رد هب رقرب ص وصح ريلس ا رک راصنا هاب نیک كنار ( دیصح را )

 هر قوح لوس لوق لع رود 0 ندا ر وهظ هدنقع ىج هدشزو اتش

 یهو ءاضح رلا هنذخا لاق هلوا ردبا لدغ یتسیرد كهدوک ندنغلقوح هک روند
 لوهعلا ءان ىلع مومحلا ضحر لاشو ةرنک دلبا لسفب قرعوا ىج ارتا قرعلا

 روند کاپ هدشع ی ر روما هدشزو با رف ( ضاج زا ( ضوح س وهف

 رد هنس اعم قلوا یاوسر ( ضاح رالا ( ردندناجر "ياشا هدننزو دادش ) ضاحر (

 اعا ن فافخ ردن داوسآ هدنن زو هرک ) هصح ر ) میدتفا اذا لح را ضح را لاق

 یک روغلب ی هنست رب هد دشت لداضو ی مف كنار ( ضرا ۱ رد اه ا هصح ر نیا

 .دشرحو هقد اذا لوالا بایلا م نم اضر "یشلاضر لاش رد هنسادعم ىلا اب وک وا

 ا هوهق هکر وند هبام رب نالوا شفلصا هد وس بن وای زافص ید رکح ضذزو

 بولیکود ( ضوضررلاو ) هدننژو ریما ( ضیض را ) روند ید هضرم دنا
 قوقدم یا ضوض مو ضیضر س لاش رواد هب هسا شالوا شاخه د رج

 ۳۹ كنارو یرسک كم رس لاو ) هل رک كنارو یعض تیم )ا را )

 هلی كيف هضرمو رونید اه رخ شلدصا هدوس تبولپ راقح یک د رکح هد رل وب

 اع مدفدنلروا ابو کا E د هنن لوس ندنایوشماو ال رک ا

 NS | اذا ةبرشوا هک ای۶ دض س یه لاق هلوا ردیق 1 رب ندندب لاح رد

 ( ضارمضرلا) روند هبینافوا هلی كنار ( ضاض]لا ) هتلاساف كفرع تضرا

 هم )بور ج لوق لیع هنشاط, لقح هدنندو رعرع ( ضرضراو ) هلیعف كنار
 یا ضرر راو ضارمض را لع ی رج هاا لاق رول وا رییعت یشاط یاب ,:هکر وند
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۱۳ ۸ 

 هل وک رب یھ وهآو نویف ردعو ءا هل مك كنار ( ةسبرلا ) هسغ ىلا اذا

 كرم ( شبا رملا ) ةكرب یا ةنسح ةر ةاشلا تشبر لاقب ردهنسانعم ككوج
 هد راقو روشد هئس هر دنام و هنفاتب یک و نوسیف ردهدسن زو ل بم هکر دیه

 هات نبسف یو نویق هيرنک لزمه ( ضابرالا ) روند هنهاکتیعجب رلقس رغب
 كنلایعو لها هسکریو شب رلاق اهاوآ اذا منهلا شبرا لاقب رد هتسانعم قمدوتاب

 هتففب ماف اذا هلها شیرا لاش ردههانعم قلوا ماف هدهرادا و تیور ییسهقن

 لابش رولوا نمادلق ندنرب یثوح و هکرد هنسانع» قلوا دنشم یسیسا شنوکو

 بو رد اخ عا بارشا دوس یم واط باقو اهرح دتشا اذا سما تّسب را

 مولا هانالاشپ رالاقپ ردلمتسم هنس انعمقمرولاب بورس هری یکی ک مس بوردشل آ
 ردب رغصم كنهضد ار ( هضب ورا ( ضرالا ىلع ندن؛اوما و اولقت یتح مهاور اذا

 زجاع ندروما "یلاعم هکرولوا قالطا هیدک راتغا و تیثیح یو لفاسو ربقج
 رک ذ مالسلا هيلع ینلا نا ثیدطا هنمو ردنوحما هغلابم ءا رول وا دعاق ندنلطو
 ا او لیف [ ةماعلا ما قف ةضیورلا قطنی نا ] ةعالا طارمثا نم
 لفاسا ردیسیرب كتعاس طارشا ینعی رمقلا ىا [ هفاتلا لحرلا ] لاق هللا لوس رای
 لهلوا ردا ریبدت و یأر هدیاباوا و طالتخا هسان روما دقعو لح رللوا ندسان

 هیسک هه لوڈ هلنیتض ( ضبرلا ) ردیوب ریسفن هرزوا روک ذم هجو ویو
 ضو ال ناک اذا تاجالا نع ضر لجر لاق هلوا نمقلاف هديا رب هک روتید

 ربارب هنیمز هلبا مالسلا هيلع مدآ هک ردمارک کئالم لوش ( ةضبارلا ) امیف
 یلاخ ندرل: آ ضرا هجو هک رود هنسهیقب ارلکلم نالوا تچ "هجو رلیدلوا لزان

 دراو هدایدح وبشا هروک هناي كن مشحمز یسهک هضار ویشا هکر ید ح راس زلاق

 نوده مدآ عم اوطبها ةکنالم مهو ةضبارلا نم دحاو هل ثعبناف لاق ] یدلوا

 ضدالا منم ولخال ها لج ةي ةضبارلا اولاقو [ ضرالاف ميتماقال یمس لالضلا

 لج ةيشو سب یدفلوا بایرفظ هدنرل-رمث نیبغو هدیذمن هدانعم یجکیا نکل
 یرالادو یربا هدننزو روبص ( ضورلا ) ردبلاغ قلوا ىربفت فطع ىلوق هجا
 لاق رونید هیهبرق قوج یسیلاهاو هلنیتنض رولک ضبر یی روند هجاغآ شیکک
 ههرز لوبو رونید هرمز ن وغوو یریاو لهالا ةريثكلا یا ضور ةيرق
 رونلوا قالطا هنسهشاط هشبح هلا رب ( ناضیارلا ) هتسانعم هعساو ع رد رونید

 ديري ةشيطاو كربلا یا [ نیضبارلا اوثعبنال ] ةيواعم ثیدح هنمو ج راشلا لاق
 هجالیب هل رلناپوج هدننزو ریما ( ضیرلا ) مکنودصقال اومادام مکیلع مهوج"ال

- 
 نالف ید اذه لاق رونبد هتسیروس یکیو نویق عقم هدنرل هردلامو هدنرلق س
 هک یک ضن رم روند هنهأک يعج كراق رغب هدنراقو اهضن م ىف ةع اماعرب غغ یا



۳۳۷ 

 اذه لاق روند هنسهنروا كئبش رب هلیعص كنار ( ضیرلا ) ردلوقنم ندبحاص

 اشلطم و ساسالا یا ضبرا نیم لاق روند ale كانو هطذس و یا داد ضد

 كيارو زلنریص هداثعم و رونل وا قالطا هنس هح وز كنيشكو روش د هيتس نکد هر

 لوق يلم یدنلوا قالطا نوهکیدلیا هحاراوا وا ینجوز ردزناج هلنبتعفو یصف
 را نم هیلیا عاج لس توخا و توش اریز رونیدهّشادب رق زف دۆ هبهدلا و ضد

 طو ةا د نجع رود هراکب ضرر و رد و دا EE اوم شکلا ضد

 هدننزو هفرغ ( ضیا ) روند هتعاج كن راهشا هیداب ولنکیت ی رس و
 هیسک نالوا دعاقتم و عقم ندنژغ هدررب بویمارب هشياو روئید هنس هعطق درت ك ویب

 روند هیسک دعاقتم و مقم ندر ند زنګ یدو هدننزو هزبه ) ةضبرأا:) رونید

 لوتقم هدهعشرب هل رک كنار ( هضب را ) ضو زما یا هضیرو هضبر لجر لاشآ
 [ ضب راوناک حاج ل امون ] ءارقلا ثیدح هنمو حراشلالاق روند هنلتقم كم و نالوا

 هضبر هلاک دنر هتمو روند هبدثج هضیرو ةدحاو ذعش ىف اولتف موق لتقم یهو

 زدیسهج ناشوط نات هدنغاع ایوک ندنکلک وب هکر دیس هعطق در لوا یی بنا
 (هضب لاو ) هدنزو ضبق ( ضرلا ) رونلوا قالطا د ىناسنا تعاج ساللا ةضبرو

 0 بوکح زد ینهلوقم وهآو یک نویق هدنن زو دوعق ( ضو راو ) هلاه
 تکرب لمم یناشلا بابلا نم اضوبو ةضیرو اضبر ةاشلا تضبر لاش رد هنسانعم
 ضب راف میلا اذا ] ماع یب هموق یا دنمر دقو اصل مالسلا دیلع هلوق هنمو لبالا
 كنافاشح وتم اظقب نک لب هنمأت الوا هسانک یف یطظلاک انمآ 3 یا [ ابظ مهراد ف

 هجو رلیدلیا ربسقت هللا لباقم هحو کیا یرورم ثیدح یی :رفکلا رهظا نیب
 لابلا غ راف و نیما هنوک هن هدنغاخ یدنک وهآ هدقدراو هکموق نس كاا لوا
 هوا بویمروتک هشدخ و هشيدنا الصا هکنورد ید نش هسرولوا مزسو

 هن وک دن یمسف وهآ هدقدراو هکموق نس اعضای یا هحو نسهلوا لابلا عیزتسم

 ٍ ظقدتم و رە .هحإ وا ج دنس هسدآ رول وا شوکو مت هفا رطاو ستم و شح وته

 نسرولاق هرعا هرفک نس هلغلوا رافک هلم جاب كفارطا اریز نسهیلوا لفاغ بولوا
 ا كليا اجنا و اوا هر راي هیسک و نوعا تحاور او هنوکس شو رو سو

Rhیم ق ج وق و هيلا یوآ اذ ایی املا ول والا بابل! نم اض و رو اضب رهضب ر لاق  

 باتي ندقعش لوق لع كلبا لودعو كرت دع نم بوناصوا Ri هرلن ويف
 یاثلا تابلا نه اضب ر مغلا لع شكلا ضد رد لاش رد هنسانعم ق ل | .رجحاع پولوا

 هرزوا یصح مصخ و هد زوا یراکش نالنراو دنع را نی

 هنرق لع نرقلاو هتسیرف ىلع دسالا ضبر لاش ردهنسانعم كکوح بل هروآ 8 1

 اذا لیللا ضب ر: لاق ردلعتسم هنسانعم قعصب ندرب یسوک ارق دیکو رب انا



۱۳۰۹ 

 ( شوحدلاو) نوجا قلحفرح ردزناج هنيتعفو هدنن زوسکش ( ضحدلا ) ردیدآ
 كشسحد لز یا شوحدو شحد ناکم لاقب روئید هرب قجشریص هدنن زو روبص
 نالوا مادقا "هل رم دزو هبط ىم ) ةف دملا ( هاب مک كلاد رد شاد یی

 هد زاه هدنن زو روبص ( ضوحد ) م م) زم یا موقلا ةد دم هذه لاق روند هر

 ردیرادآ وص یکیا ةدشازو ربما عیسوو هدننزو ذفنق ( ضرحد ) ردیدآ عضومرپ
 ضایح نع فلت «اروز * تخاف نبض رحدلا هاب تبرم# *# وپسا دادش ن ةر
 یجرپ هدنن زو ضذد هلا همش یاخ ) ضخ دلا ( ردلف ها ایلغت هدتب ٭ زیدلا

 اضخد یصلاو عبسلا ضخد لاق رد هنسانعم كملأدح یم قحو»> كاذک روناج
 دیقن هلهحو ره هلیسهدش كداضو ی ىف كلاد ( شدلا ) | لس اذا ثلاشا بابلا نم

 اذا لوالا بابلا نم اشد هشد لاقب ردهنسانعم كلغا تمدخ كرءدا تیاعر و

 رد هنسانعع قکافوا بو ربق نەنى فوج هدن زو ضفد ( ضفدلا ) اساس هعدخ

 : هدننزو ضاهحا ( ضاهدالا ) همسکو هخدش اذا یناثلا بابلا نم اضفد هضفد لاقت
 یی ( ینیدلا ) تضهجا یمع ةقانلا تضهدا لاقب یدئوا رک ذ هکردیفدارمو
 ` یضیح یا یضید هيثم لاق یدنل وا :E کر دیفدامو هدننزو

 | ندکروب هدنراق لوقلع رونید هرلقسرفپ هنیتحف ( شبرلا ) ( ةا ءارلا لصف
 ءاعمالا یا ح وذلا,ضیز را را یر لاق رونید هیازجا و ءاشحا هلج ادعام

 هاب كساسا روید هیونارش و هنشوراب وروس لرهشو بلقلا یوس نطبلاق اموا
 قاس لاقت روید هنلغآ و هنسهردنام یکو نویفو رونلوا قالطا هشوراو ءروک

 هدنسیغاشا هفرط ندرپ لوق ىلع هنیا رعسو نالاپ و اهاوام یا اهضیر ىلا مغلا
 یادغو توق همدآربو نفلوا قالطا هنالوا هدنسرفو ردصوصحم هرلبا نالوا
 كنتم یا ۾ اراش ناك ناو كضبر كنم * لثلا هنمو روشید هدونس نالوا یاک

 ردقن ره ردندنس كياقلعتمو عاباو براقا ینعی نیرصقم اوناک ناو كمدخ و كثاها

 لها كمدآ رب روزه لش هدهسا رازولو| رصقم هدتدخ و تاعر بودا تاد

 لیق هانم هلا لمحراچا هد هيا رلردا تک رح برشم قالخ ردقنره یعایتاو
 برو رد رقا هنلثم عدجا ناکولو كنم كفنا لثمو رونلوا داربا هدعقوم كحد

 3 كنهود یک قاشوف هکرونید هالوق لوشو روند هاچ و هيحا كەتت رب

 حأزسومجمو یو ام كسکره ضبرو ررزوشآ ندن رلقلیوا اق بوکح ن ردنراناپ

 رد ةوخأم ندفغ یوم یک لامو ابرقا و لها و هناخ روند هل یرلکدلیا داتا

 لاتو بیرقو لعا نم هیدل ح ارتسیو هيلا یوأی ام لک وهو ضبر نالفل لاق
 هنس روس رغص هاب سسک كنار ( ضب را ) رولک ضابزا ىج كنظفل ضير هوحمو تیو

 ج و دزلا باتک نامه هدام وو هدلاح یرلک دنلک | بوروط عو هدخات روند"
~~ . n 

 ندنیحاص
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 خد اذا اضایح و اض وخ هض وح ءالا ضاخ لاقي رد هنساتعم كم رک هب وص و

 سرفلاب ضاخ لاش زذ هنساتعم ققوص هوص یراوط رولوا یدعتم هلیفرخ ءابو

 نيواغلا عیتنو لطابلاف یا [نیضن الناعم ضوخ انكو ] لاعت هلوقو ءالاب هدروا اذا

 عمناو یذلاوام لمحم برعلاو مهضوذگ یا [ اوضاخ یذلاک مضخو ] یلاعت هلوقو
 هطلخ اذا باشلا ضاخ لاق ا ام قمردش راق یارشو رداضملا ةل ربع اهنالص

 تارمغلا ضاخ لاقي ردلمعتسم هنسانعم قلقوص بودبا مادقا هفواخحم و دنادش و
 بفیسلاب ضاخ لاق ردهنسانعم كلا كب رع هدهنسن ینیدروا یحق و اهمعقا اذا
 رب هدنسارو ره بلعتلا ضوخو ردیدآ یداو ر هدنناب ناع هضوخو هک رح اذا

 | لاش ردهنسانعم كمریک هیوص هدرلنتو ( شایتخالاو ضیوخلا ) ردیدآ عضوم

 هلعافم ( هضواحاو ) هایرسک كنم به ( ةضاخالا ) هلحد اذا هضاتخاو هالا ضوخ
 هدروا اذا هشواخو سرفلا ضاخا لاقش ردهنسانعم قوص هوص یراوط هدننزو

 تیک هکر وند هرب یرلکجهدا زوبع هدایو یراوس هدوص هلیعف كيم ( ةضاخلا )
 ةضاخلا محا لاقي ردضواخم ینیص عجو ضاح یسنج عجل رونلوا ربیعت یرب

 ینمحف تاب ورشم هدننزو ربنم ( ضوخما ) اابکرو ةاشم هيف سالا زاجام یهو

 ضاخ لاق رونید حدجم هتل آ قح هریدش راق قیوس هکه تن رونید هلآ قخهریدش راف

 اس هناد وجا هه زو هرم ( هولا )یو تلل حد وهو ضوعاپ بار
 ندنککرا رومد یسولمات کروث واقالطا قل وش هدر و سک ( ضیا ) رود

 ثيل دیدح نم غبص.اذا ضیخ فیس لاقي هلوا شکچ قیشراق ندنسیشیدو
 لاقت ردهنسانعم كمريک هیوص ملح وک هدزو لعفت ( ضوضاا) رکذ دیدح و
 كم رك هب ید رقالهدننزو لعافت ( ضواخماا ) ضولتا فلکت اذا لج را ضو
 اوضوافت اذا ثیدلا ف اوضواخ لاق رونلوا ریبعت قلاط ةزوس هک دهتسانعم

 تواعر و نامو :الص اد هدیس وو كوم رک کف ( شل
 ثیحم ءالثماو نم“ یا ضأد هيف لاق روتنید هکلزوم« نوغل وط دننا قر هیوا
 یرب هلقایا یک .حوذم لوکس كناحو یحعف كلاد ( ضحدلا ) هدلح قف ناصقنال

 اب صخ اذا ثلاثثا پابلا نم اضحد هلحرب ضحد لاق ردهنسانعم كسا بوش .

 قایا و ثحم اذا مالا نع ضحد لاش ردلمتسم هنسانعم كلبا شیتفن یهنسنربو
 قعداو هلاوز شنوکو نقلز اذا هدر تصد لاقب رد هنسانعم قعاف بوحروس

 لهلد هدنن زود وعق ( ضوحدلا ) تلاز اذا سما تضحد لاقب  ردلمعتسم هتسانعم
 دعا تضحد لاق ردبعشنم ندنسانعم لح را قلز ردهنسانعم قلوا لطاب تجو

 زوده نان كليا لاطبا جو لیلد هی سنک كەز ) ضاح دالا )تلطب اذا اض وحد

 وص ر هدند رو 3 وس هدنن زو هسهجل ) هصیحد ۱ اهلطبا اذا ڪلا ضحدا لاقب
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 هتاروروضح ھه وکس كن افو یا كناح ( شفلتا ) هشواعم هتعیاب اذا هتطشاخ

 ضف ق وه لاقي ردذ وخأام ندیم یاثعم ردیرا شاعم تمسوو هافر 6 روئید

 رد هنسانعم كمرون عالم هتسهآ هتسهآ دغرو ةلوهسو دعد ىف یا شیعلا نم

 ردهنسانعم قفافاعل او ايل تراس اذا یاثلا بابلا نم اضفخ لبالا تصفح لاقي
 ۱ ةحرلا نم لذلا حاثج ۳ ضفخا و ۱ لاعت هلوف همو هعفر دش هعف لاقي

 ثیدط قو لذلا نم ه رلاحانح ا4 ضفخا یابولقلا نم وهوا اهل مشاوت یا

 ءاشب نم ىلع هردشو ءاشب نل قزرلا طسب یا [ هعفریو طسقلا شفخمب مفا نا ]

 ردیلباقم بصن و عفر هک ردهتسانعم رج ندباعا هدنحالطصا نویوت شذخو
 لاقب رد هنضانعم كليا تسب یزاوآو اروسکم هلمج اذا ءایلاپ هملکلا شفخ لاقب
 ناکداپ ضفخ لاق ردهنسانعم كالا تم6ا هدرپرو هطغ اذا هئوص ضفخ
 لع ةيرالبا تضفخ لاقن ردهنسانعم كليا تنس یتعسق ناوسن دیبا ماقا اذا

 نالوا ءرزوا روضجو تحارو ءافر ( ضفامنا ) نب صاخ مالغلا نت ک لوهحا

 نیرابج رمز شفاخ و ضفخوذ یا ضفاخ شيع لاق روند هکلرد ولتعسو

 مسا كنیرلتمن> یلاعتو هناخس قح یجمدا لیذرتو رهق و تسب یهنعارف و
 مهمی و هنعارفلاو نيرابطلا ضفخم وهو ضفالنا ىنا ءاعمالا قو رد يفيرش

 نکاسو ربطلا عقاو هک هتن رددیانک ندکید نکو نک اسو روقوو ریطلا ضفاخ
 زوف.و یا ربطلا ضفاخ وه لاش ردکبد ردفو یتفخ و اوه رلرد ید ریطلا
 لاقب رونید هتسیدنفا وص نالوا ىلقاروتواو زود بوینوا کوی ( ةضفاخا )
 ةنالف لاش رونید هنواخ نالوا ىسجنس تروع و ةنیبطم یا ةضفاخ علت

 شیت روید هیهنتسن یجدلقایلا و یصردنا یغاخا و ءاننلا ضفخ یا هضفاخ
 رب یا [ ةعفار ةضفاخ ] ةمايقلا هفص ىف ىلاعت هلوق هنمو رده رابتعا فوص وم
 ناسا یسداوص ( ایقسلا هضفاخ ) رانلا ىلا اموق ضف و "دنا ىلا اموق
 كن و ایقسلا "هعفار هڪ ەت رد ذوخأم ندنسانعم نلرپس ,دولوا فصو 4

 هبعض یا ایقسلا دعفار لاش و قسلا ةلهس یا ایقسلا فا ضرا لا ر

 لوقلا ضفخ لوش ردلمعتسم هتسانعم لوس مالمو هتسهآ یزوس ( و
 الا ضفح لوقت ر رل تم هنسانعع قعوط هلل وهس یشیا ریو هيل یا نالفای

 لوق ردهنیسانعم كکا بوکح یعاشا یتشاب كهود نوعا كخ و هنوه یا

 رد هنسأتعم قلعغاخا ) ضافتخ الا کو شرالا لا هدم یا ريعبلإ سار ضقح

 اذا ةيراللا تضفتحا لاش رد هنسانعم كلاس قو طحا ادا رعسلا ضفتخا لاش

 ندنفورح طخ صخ ظق ناتلوا قالطا هیلعتسم فو رح (ةطفخاا قو رلا) تتتخ
 باثک ( ضایلناو) هوك كواوو یحفتكناخ ( ضو| )رولواقالطا هفو رح ادعام

 هدننزو 1
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 لاش ردندنس هغرص تضیعسا نالوا لوعفش ینبم وو هلک ا یرلک دد لذاع |

 لذاعلا قرع نم لب ضیخا ن م الاهمد لیس یا تب ای یهف هارثا تضیعسا

 نولاخ هدننزو لعفت ( ضیحلا ) ردیدآ كغاط رب « دقناط هلیعف كناح ( ضیح )

 تضیحت لاق ردیعرش قالطا هکردهنسانعم كليا تلزع ندزاع هدنمایا ینیح
 ردشلیا افتک | ندموص فا وم ةالصلا نع اهضیح مایا تدعق اذا ةأر
 قرالوا نتهسو لزوکو هزات هدنزو هیفس ( هضیرطنا ).( همحلا ءائا لصف و

 دلمه داص نالوا باوص ردیتاور ثیل ماما وو روند هریق هبوب و ولط هنا

 رونید هتنزژ ناوت هحزآ هدشزو باع ( ضاضلنا ) ردظولبم قلوا هلا

 هطاضخ روشد همدآ جا و نوو للا نم رمسب یا ضاضخ الا اعام لاق

 ءاودلا ی ام لاش رد اج هد با سینک روند هبک قخەزاي و زابو روند ید

 نانل واربع قعو یرافدقاط هش ران وب كنوهآ لها دوخاب یدکو دادم یا ضاضخ

 روعدو هفاوط روهد یر درک هنوب قاستوطو هنسانعم هقنح روند هبهد الف

 روند هرلماعط ولرد ولرد هلنیتحف ( ضضالا ) هتسانعم ربسالا لغ روند هبهلال

 قفوآ یرلقدنفاط كرا ريق كح وکو ماعطلا ناولا یا اضضخ یرقلا ىف انمعطا لاقي
 راغصل ااهسلت راغصلا ضیبلا زانا وڃو ضضخ اماعام لاش روند هرلاقج وب قآ

 لاق ردهنسانعم تموز یرازفع را ھا فو نانلوا رک ( ضیا ]
 هرب ولقارط لوش هدننزو ربما ( ضیضاتا ) ضضاناب امیر اذا ءامالا ضضخ"

 هدننزو رار ( ضاضا ) هلوا ردا روماچ بودلصا كاچررومش ینآ هکروند

 ريعبلا انه لاقب روید هنغاپ تفت قیویص و هايس یراک دليا الط ه هود زوب وا

 رایعالا و "ا1ا ریثکلا یا ضخاضخ ناکم لاق روند هرپ ولجاغآ و ولوص

 نیش یا: شاخ لج و لچر لاق رود هوووو دسر و
 ردقج هلوا هلششک هک روند هلل نسا هدننب سودل عب روپد هللا ابص و نیطب

 بہ لاق رد رک دید یدیفوط نوک هگروشید هلب نسا ندنفرط قرشم لوق ىلع

 ( ةضخاضلتا ) قرشلا نم ببن جروا رودلاو ابصلا نيب جير یهو ضخابطلتا

 یسهلوقم ق دوسو وص هدب او هرز )  مخطما ( روند RAN همدآ زوم كوي

 اذا هوګ و قیوسلاو اا نفخ لاش رد هنس انعم قا هن وا عرب ی هنسن

 درع یا ضخضح* هالا ضخضخ لاق رد هننسانعم قفقلاچ هدشنزو لزز
 لوقت ردهنسانعم قاص هلیقیرط شکد یهتسنرب هدننزو هلعافم ( ةضاحا )

 . هدننزو طبالع (ضخاضلنا ) برملا لبالا هبأنمت قیقر دوسا طفن وهو ضاعضماپ

 ' یراق هدرلن و رد طرلع ) ضخضحلاو ) هدنزو ده ده ( ضخضاو ) لاه

 ( ضخضخلا ) هدي یتقتسا اذا لجرلا سخطخ لاق ردهتسانعم كليا قلح و هکر
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 لسا هکرولک ضایح یعمج روتلوا ریبعت ضو ید هدزماسل هکردمولعم هیئوکس
 هروب نم هدام رولک ضاوحاو یدلیا لادبا هاب یواو ینیروسکم كناح یدیا شاوح
 ردنصم شوح و رد ذوخأم ندنسهداف هعج یا ءالا شاح هوخاب :ارلا تضاح
 هج اذا اش وج ضوح ءالا شا لاق ردهنسانعم طه ردک رب یوص رو وا

 ( رالا ضوح ) اضوح ذأ اذا لج لا ضأس لاقب ردهنسانعم قباب ضوحو
 هلفاروا هن کوک هک ردکعد ردصلا موزهم ردندننا ریبعت مانشدو بس برعلا نی

 ضوحاپ نولوقپ ردهیانک ندروهفمو بولفم ردهتسسانعم شم ورحنا یکوک
 بارخ ندقشاضوا هلرب یرب یضوح كنمسق كشا ردصلا موزهم یا راجلا
 نالوا مالسلا هيلع مرکا ىن دد ( نیشولاوذ ) رد ليس هظحالم ینیدلوا
 كفانمدبع نب مشاه نب ماع لوف لع یدیا بیش یمسا ردیبقل كنبانج بلطلا دبع
 ردرومشم ثدح ردندناقن یضوطا ورع واو ردقل ید كناسغ نب ساحو ردرش

 ضوخ لوش هدشنزو مظعم ( ضوعا ) ردیدآ مضومرب هدئننزو یرکس ( یضوح )
 یرلکوک ندنا هکر ونې هبیتنروج یرلکدربوج هنیرلید كنیرلجاغ آ امرخ هدنزرط
 اذا ءالا ضوصا لاقب رد هتسانهمكمندبا شوحهسکرب ( ضاوضسالا ) زدیابرمشت
 هنسانعم قعش وط تزن ینسهروح كل هندنرم ( ضیوحلا ) اضوح ةسقنل ذخما
 هدنزوضیف ( ضیا ) هلوح رودا یا سالا اذه 2 انا لوقت ردلبعتسم
 هک رد هنلانعم ىف آ یناق هدنتفو تداع كنوناخ هلیححف كرايم ( ضاحلاو ضيع او )
 اذا اضاع و اضیمو اضیح ضیح ةأر 1۱ تشاح لاق رونل وا ربعت قلوا سم زا

 رایدید رد ذوخأم ندوب یسدام ضوح هرزوا روک ذم هجو رل_ضعب اهمد لاس
 رولوا ید مسا یک ینیدلوا ردصم ضیحو هلتبسانم یکیدلیا نالیس وص 5ا
 مساو ږدمم ضیح هروک هناي كحراش ضیحلا نس تغاب لاقب روند هفلزسزام
 4ولاخ نالوا زسزامن ( ةضيالاو ضیاخا ) رولوا ىمسا ضيح مدو ناكمو نامز

 راتعا ندنیکرت ةأر لا تضاح هضباح و زد بم هنفیدلوا صاخ فصو ضئاح روند
 هد رت فوم هدننزو مکر رولک ضیح كضياحو ضیاوح یمج كن هضباح رد هلا

 ةدحاویا ةطیح تضاح لاش ردهم ءان هلیخف كناح ( ةضيلا ) ردشلبا شیوشت

 هشاع تیدح هنمو ح راشلا لاق روند هفا زس زا ردعسا ر كناح ( ةضيلا )

 ضيح هضيح و ضیا نم مسالا یه و [ لد ق تسلا كتضيح نا ] اهلا لاق

 اهب رفتن یلا؛ةقرطنا یهو ةضيللا نم رذغا لاقب رارونوط هکروتید هنسهرواحب
 هل وناخ و هلیس اذا ءانا ضیح لاش رد هتسانعم قعفآ هدشنزو لیعف ) نضييحلا (

 ضیحللا یف اهعءاج اذا هتراج ضیح لاق ردهتسانعم كليا عاج نكيا نسزاع

 برق تقات یی پویل وا ناق ضیح یاق کروند هب واخ لوش ) تورم سم | (

 لذاع
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 قعالتوا تواروش هیهودو ضجلا تاک | اذا لبالا تضجا لاق ردهنسانعم

 ردهنسانعم قلق یثک ا ییهنسن ریو ضعا اهنیعر اذا لبالا تضجا لوقت ردهتسانعم |
 یعج روند هرهود یجالتوا تواروش ( ةضماطا ) اضماح هلعح اذا هضجا لا

 روئید هرلءود نالوا رالتوا توار وش اعاد هدشزو هد ( هيض ) رد ضماوح
 كن هیات و ىم و ی ھے كنالوا ج م ( ضمحا ) ضا لکا نیقم یا ةضخح لبا لاقب

 هدنزو هنیفس ( ویا )روند هعضوم یرلقدالثوا تواروش كنمود رلیعف
 دج یج صا ا: رک یا مسیح را لاق رود هر ایا وار
 ودهتسانعم اشاو .توبش يبيح كباح ( هتضطا )ةف كا ر لک
  ردندنیعات هضج ی هللا دبعو ند نطبرب ( هضج ون ) ةومش هيلا هضح لا لوقت

 ردتعاجرب ندنیدم ( نوا ) ردرلثدحم هضجن ن ناحرو هضج نذاعمو

 هدننزو دج ( ضل ا ) ردیدآ كغاط رب هدنب نیرح هلیا هرمصب هلنیتخف ( ضج )

 ردهنسانعم قلوا یشک | هنسنر هدنزو هموع ( دضوطاو ) نتف ) جاو ۱

 عبارلاو لوالا 0 نم هضوجو اضجو اضح ضحو ضجو "یشلا ضج لاش
 رب هنسلوا یشک | دوس عیار باب ضعباا دنع اضماح ناک اذا سمالناو

 رونلوا لاعتسا قردلوا مسا هض وجو عبارلا بابلا نم اضج نيالا ضج لاقيف

 ضماح لجر لاقب و روید هبهنسن یشکا ( ضمالا ) هضوح همط ف لاق
 قاروش هجا رب صوصخع هتتعاج ريع ون ( ضءاولا ) هدساف هریغتم يا داوقلا

 هدنساصق رثع هدنع رحم لحاس هدننزو هج رو (هضح.) رولوا قالطا هرلوص

 ) هصیج ) ردفو رعم, موبر لدن رع مایا هدنزو یزج ) یصضجح مو ) ردیدآ 4ب رقرب

 تن هضیج و زدن دیاا هک ردمیقر نآ هدنندو هنیاهج (:دضیعو ) هد رو هیت

 کردار دندو نامز ( شاعا ) ردندخ دمی ماوز لد ها ت هو

 رولواقرتجا هکردراو یعونرب رواوا شوخم یمعطو هیبش هنغاربپ ایدنه یار
 ناقرب و هنرلیرغا شیدو راه تا اقفخ و ناشغو | رفص و مورخ هدیع و کیا

 هدن آ كیا دنب هن راو زاب لوص كبلاوس بویامب هنس هح راب ر و ۳ هنتلع

 امو فاسو یار هک زدنا ی راک دید ینلوق یزوق تاب و ردءنام لج هقد روط

 رونلوا قالطا هنسیشک | نالوا هدنفوح كواف جاغآ ج رالا ضاج و رولوا

 ۱ ۳ زآ ( ضیمعلا ) هفو- قام وهو ج رتالا ضاج هناک لاق
 لعاف مم از ی لقا ادا یرقلا ق نالف ال ضخ لاش, ردهنسانعم
 نل لا هل وا ما لوا دغو بویوا هکروثوا قالطا هدوس لوش هلیس هی

 هلی كنهددشم مم و كنام یتا لع ن دوو بورا ىطبلا ىا سم 3

 كواو و یحذ با ( ضوطا ) ردیڪش كنب زار ی ٩ ماما ی ا ۰
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 هنس هلته( ضطاا ) ةاضوشلا یا :اضوصلا هذهاع لوفت رونید هنیدایرفو
 ردص ومع همام قآ و و ی یا شش الو شمع هدنهام لاش رد هسانعم

 ثتح رخا لوقت زدةشانەم دب كلم ردیهدامو هد.ش زو دیس ) ةفراسأ (

 هدهنازو هلعافم هلن دن شا ك داش ) ةضاغلا ) یدب كلم یا ییعیس» و یبضیسح هبلا

 امم لک ضح اذا ها لاش راد ۸ سال قم ردنف هی رب فر یر هسک ییا

 رد ةن یسانعم قشردبق یارارب یرب راهسک هدهارب هدنن زو لع افت ( ضاعلا ) هرحاص

 هکر کردیفدارمو هدنزو ضاضتا ( ضاضت-الا ) اوئاحم اذا اوضاح لاقب
 یا یعشن تونا لوش رد هنسانعم كلبا راقتحا سفن قلتک مدآ رب ورق

 لبچرب هدنینچ هماهت هدنبار هار هدنزو لج رغ هیاف ( ضض رفح ) تضضعا
 ضفح لاش ردهنسانعم كمرویفا رپ ندلا ییهتسنرب هدنازو ضفر ( ضفطا) ردیدآ
 بوكا یغوبخو یباغآو هد نم هح رطو هاقلا اذا لوالا بابلا نم اضفح “ىا

 هلا شذح ( ضیفخاا ) هفطعو هان اذا دوعلا ضفح لاقب ردهنسانعم كکوب
 هدوریک بوغارب یدآربو هنعفح یتعع "یثلا ضفح لاش ردفدارم هدلوا یاتنعم
 ییذجو مملو نا مح رط یا موقلا تنو کچ لوق زد هنسانعم كليا زر

 ضفح لاش رد هنسانعم قایروف یربو ففخ یا هنع هللا ضقح لاق رد هن انام

 ( ضفطا ) ضفحم یهو لوهعحا *انلا ىلع انضرا تطفح لاو ابس اذا ضرالا

 * لالاهنمو روند هتیابساوا نانلق هیت نوحما لی هراوط هدنتفو ج وک هلنیتعف
 كجهنلک و ییابساواو یدنلوا نایب هدنسهدامروج لثموب * روجلا ضفملا مویپ موب
 هددآ ماع ییعب ۲۴ لماحو روند هرداج لیف هجا دلی وتسو بانطو روید هبهود

 ضافح یج رواد هک رد یرلفد روق قحالاو روند هبهود كک را فیعض و روند

 روند هرب یروق كي هدنزو مظعم ( ضفحا ) رولک ضافحاو هایسسک كلاح رولک

 كيو یضف كنا--( نجلا ) همقعقم ةسباب یا نصف ييف اتشرا تضفح لاقت
 4خ هک رودلوا رعت تواروث هکرونید هوا نالوا قرتجآو هجا زوط هر وکس

 کما هلخو یههیکاف كنعسف هود ضج هدندنع بر روند هتوا نالوا ولتط
 اعوهو شا لبالا تعر لاق هلی كنا رولک ضوج یمج زدهدنسهباش

 ۱ ردهنسانعم قمالتوا تواروش هود هدنزو دوعق ضوجو ضجو تالا نه او

 زا ةا ترو ضلا تلکا ادا لوالا بالا نم اضوجو اضج لالا تضج لاقت
 2ا ههنساریو هتهرک اذا هنع تضج لوقت ردةتداتعف كمر كيا بویفلسوخ
 یم هل مت پیرق ه هما جو هبمسااذا هبتضج لوقت ردهنتسانعم كلنا
 قعالتوا تواروش هود هال رمک كمر ) ضاجالا ( رددآ وص رب هدید رو
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 ةبضرح وه لاق روید هیسک نالوا نیما درایحراف هدشزو ف ( هضرطا)

 ریغتمو دساف هضراعرب ییهسکرب هلسک كنءزمه ( ضارحالا ) مبنیما یا نیماقلا
 كليا روهظ یدالوا زمارب كنهسکرب و هدسفا اذا بیلا -هض رحا لاق ردهنسانعم قاق

 هد زو لیعف ( ضی رجلا ) هوسدلو هلدلواذا نالف ضرحا لاش رد هنسانعم

 ناغوح یتراحم هسکریو هثح اذا هض رح لاش ردهنسانعم قمردنق هشبارت ی هسکرب

 ضرطایف هتعاض لغش لعح اذا دنز ضرح لاش ردهتسانعم لا صحت ةا

 ضیرحالاپ هغبص اذا بو ضرح لاش ردهنسانعم قمایوب باولا هلیکعح رویصاو

 هئرط یلب اذا بولا ضرح لاش ردهنسانعم كعروح بونربپ یراقاصص كزو
 لع ضراح لاش ردهنسانعم كليا تموادم هشيار هدننزو هلعافم ( هض راعا )

  هیراض اذا هضراح لا ردهنسانعم قمانوا راق هلیراق وا راقو مواد اذا اذک لع
 روند هب هق ات نالوا سنح هریک اب و یوص هابرسک كنافو كناح ( هضفرطا) حادقلاب

 یدرفم روشد هرهود شاو قرهلوا لوزمم زساج هلبخف كياح ( ضفارطا )

 یحخف كناح ( ضا ) للذماوض لیزاهم یا ضفارح لبا لاش ردلکد ع ومس
 ( یضیططاو )هدنزو یییثح ( یضوضطاو ) هلی كیاح ( ضطاو ) هیدیدشت داض و
 هضح لاقش ردهنسانعم قمردنق بورد ربق هلشوشن هشیارب ییهسکرب هلیمط كناح

 ضعبلادنعو هيلع هاجاو هثح اذالوالا پابلانم یضیضح و یضیضح اضح واضح هيلع

 قمردنق كب.( ضیطعلا ) ردکعد شردتقو همردنق ردتسا یسهک ضح الیبض كناح
 ولقاروئوا هدننزو ريما ( ضیضا ) ةغلابلل ددشتلاو هيلع هصصح لاق ردهنسانعم

 قچلا یرلقدلوا عطقنم كراع كسکوب یسهلوقم رابو غاطدارم هکر وند هرب نک
 هانت رولک ضضحو هصحا ی ردیلب اقم ج وا ردقح هل وا رب ولقاروواوزودو

 هکر ديما ورادرپ ندهبودا هدسننزو قنع ( ضضحملاو ) هدننزو رفز ( ضضلا )

 بع ضضح رارید یدنه ضضح هشرو یرع ضضح هنر, رولوا عو ییا
 ردیسهراصع كتاب یرلک دید ج ره زلیف یدنه ضضحو ردیسهراصع كناب مات نالوخ

 روسایو ماذعو دمرو تاعنافنو هزار یساو ههراوتو مور
 لکو یسالطو مفا هنعاونا كقانخ یسهرععو هرارپ ینیدقوص تارشحو هنن رلداع

 یاقفص و حاضو دیفم هنسم صا هناول د بلک رش هلا وص لاقثم فصن مو

 رردبا بیرت ندل و هود هکر دیدآ اودرب و ردب دآ تابرب هنتش ضضح و رد کم

 ( ضعفا ) ردیمسا كرر هدننیب هریح هللا هیسداق هدنزو روبص ( ضوضح )
 50 زو روبص# هدو یوم یطوضح ) ردبدآ تایر هدشننزو ذفتق

 یرظکدبخا یربت ییعب یاعلخ رلب ص هدفلتس هکر دیدآ لبحرب هرحاایرد رددزنابز

 امشب لاش نو ها قلقا ربا یضوضصحو یدىا رردا قت هبار وا یردالوا

 ٩)

 ۷۹ ۱ ۱ یا
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 ینسیدنک هصشو نزحای قشع یخدوب هدننزو مظعم ( ضرما ) ضو ىلع ردقب ال
 تکرحو نزطاوا قشملا هباذآ یا شرح لحد لاقب روند همدآ شبا نوزوراز
 یغدوب هدنازو ریما ( شیرطا ) روئبد همدآ نوبژو طقاس نالوا لاسح# همايفو

 شی رح هلرسک كلهه ( شیرحالا ) رونید هلاوتا نایلوا ردتقم همایقو تکرح
 شیرحاو شوماا ىلع ردشال طقاس يا ضیرحاو ضیرح لجر لاقب رد هتسانعم
 دوعف ( ضورطا ) رفسعلا یا ضیرحالاب هبوث غبص لاق روید هکیمچ روپصا
 لحرا شرح لاش ږد هنسانعم قاوا ناو او فیحم ندتلع ود رد هکر هدشسزو

 ( ضرلتا ) امقسو اض رم یتضم یا اض رح ناکاذا ینالاو لوالا بابلا نم اضورح

 شرح لاش رد هثسانعم قاق هاو دساف هللاحرب یسفن یدنک ه ر هد زو ضع

 هدشزو ههارک ( ةضارطا ) اهدسفا اذا یالا بابلا نم اضرح هسقن لح زا
 ةهضارح لحرا طرح لاش رد هتشسانعم كمك بوازوا یلعودرد كن هسکرب

 ضرخ لاش ردهنسانعم قلوا دسافو لیذرو همقسو همه لاط اذا سمانا بابلا نم

 نیوداسفو تلاذرردرلعسا هلی كرلاج هضورحو ةضارحو دقو لذر اذا لحرا

 ةضورطاوذضارطا نيب دسافضراحوه لاقب رد هنسانعم تیکو رمو طوقس سانا
 يج روید هس” هبامو رفو دسافو لیذر هلل رسک كناح ( هض دا ( ضورطاو

 ( شورا ) لورم دساف لیذر یا هضرح لجر لاق هدننزو بنع رولک ضرح
 نانتشا هيف ( ضرطاو ) هيض كنا- ( ضرللا ) روند هیسک رقحمو لوذم
 یا [ اضرح نوکت یتح ] یلاعت هلوف هب"یرقو ردکوک یراک دید ناغوح هک ردیمسا

 رابچادبع نب قابلادبعو دمحم نب روصنم ندنیدحمو اسیو الوحم ناتشالاک نوکت یتح
 ناغوج هدنجنا هلیرنک كيم ( ةبضرحلا ) ردرلبوسنم هنعیب كنآ نایضرلا
 نوجا كمزود ینشاط هیلف هدشزو دادش ( ضارلا ) رونید هباق یرلقدتلصا

 روند هیسکیقمای ج رکو هرو هرزوا رلایقو رونبد هسک نالوا ردیا قارحا ناغوح
 هوثراچ نالیاص ناغوج ( ةضارلا ) راراقن هرزوا راایق هلفمالوا قاچوا هد هنداپ

 ثاذ هدشزو بارغ ( ضارح ) ضرلا قوس یا ةضارح ةفوكلاب لاقي رونید
 ردهدنب رق هکم هکردیدآ عضورپ هدننايم ربغ هللا شام یرقوب ندلح مان قرع

 لبجو ردیعما یداورب دوخاپ عضومرپ هدننای هرقن ندعم هدننزو قنع ( ضرحوذ )
 ردیعا یداورپ هدهیلبق هدشزو ناسارخ ) ناضارح ) ردعض ومرب هدنناب دحا

I ESETواقع نا کم جک هو  
 ( ضرحالا ) ردیدآ وصربهدندرول مشج ونب بيرق هب هنیدم هدننزو هماع ( ةضارح ۱

 لاقي رونید دیشک شلوا كدد دید هلغاوا هات یرارانک كنبرازوک هدنزو رجا

 ۱ كغاطرب هدندالب لیذه هلیعض كنار ( ضرحا ( هنیعرافسا تتفحلا یا ضرحا لح ر

 | ق ىدلوا هیعس هافهاضوا هثیداسف هدعم نجا ندنآ هلفلوا وص ر هدنآ ردیدآ

N EDET Terre 

 ةا
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 هللا صبح لاش رد هنس انعم فیفحص ) ضیا ) ردیدآ كغاطرب هدنن رق مس یب دعم

 لقع دوخا یهذمو ند دوخای قد كمدآ رب هلن ( ضر 1۱ ) ففخ یا هنع

 اذا عبارلا بابلا نم اض رح لج را ض رح لاش ردهنسانعم قلوا هاو دسافیروعش و

 دساق ك جا رس ضرحو داسف یا شرح هيف لاش و هلقع وا هبهذم وا هل دی کیف ۱

 یا ضرح لحجر لاقب ردردصلاب هیعس هکرونید هیسک ناوناتو هتسخ نالوا هابو

 یا اضرح مصا لاقب رود ههدنامو رفو زجاعو هدناعرد ثیاغبو ضیرم دساف

 رخ یو كالهلا ىلع فرشم ضرحوه لاقب روند هبهتسخ لجمولواو ایم الک
 a 5 داج نانلوا زارمحا ند او لو ی ربخ هب لوق لع هیسآ تعفش و

 هرش فاخت الو هربخ یجب ر الوا هدنع ریخال یا ضرح لخر لاش روند هیسسک

 اضعب و ردرلردصم لصالا ارز راز قو تم جو ید رفم كرلن و

 ردهدنن زوهنع هک هرزوا هض زخو ردهلیعضكناح هک هرزوا ناض رح و هرزوا ضارحا

 یدوحو ا ردک و نرحد وخ اب قشع ضرحو هیس هلدح الم تیفص و رار ونلعج

 قشعلا هباصا دق راص اذا ضرح لجر لاش روئد هیسک شلیا لایخ پود را

 احالس ذحمءال یا ضرحوه لاقت روند هنقاط دجالم نایلوا كنج بایراو نزطاو

 اض رح راص لاش روند هناوناو هداتفا نایلوا یلاجم همایقو تکرح و لتاق الو

 اضرح لحرا ضرح لاق رولوا ردصم هدانعمو و ضوب)ا ىلع ردشال اطقاس یا

 هنسوت وک كمالک و كسا ضرح و ضوبلا یعردشال اطقاس راصاذا عیارلا پابلا نم

 نوب ز ندتلعو ضرس یدوحوو "یدر یا ضرح مالکو لجر لاقل روند هنیزنکو
 [ اض رح نوکتیتح ] یاعت هلوق هنمو روند همدآ شااق بو را یک لالخ بولوا

 كمك بوازوا یطمو تنمو درد كنهسک رو امقسو اضم ضم یا هب الا

 قلوا ذسافو لیذرو هماسو هبه لاط اذا اضرح لحرلا شرح لاق ردهنسانعم
 هب هقان ناوتان قیرآ كب ضرحو دسفو لور اذا لحرلا صرخ لاقب رد هنسانعم

 اكوا ضرحو ردب دآ هدب رب هدنع و دیواض یا ضرح هقا لاقب روشید

 رویصا ضرحو روند هنسهنسن هلوقم و راسو هنفحو هنغاه و هن زاورپ نالوا

 هدعم و ضي رح الاطقل اذا اضرح لحرلا ضرح لاش ردهنسانعم كم رش وند نیم

 ةضراخا ) هتدعم تدسف اذا نالف ضرح لاش ردهنسهانعم قماغوا هنداسف

 هتسخ نالوا هابنو دساف كب یبازم یک ض رح هدننزو فتک ( ضرطاو ضراطاو

 فرشم یا ضراح وه لاش روند ههتسخ لجموا وا ضراحو رونید هیسک ناوتا و

 یا ضراح لجر لاق روند هیسک رابتعا یو كورتمو دسافو لیذرو كالهلا ىلع
 هدننزو فنك ( ضرحو ) ضورطاو هضورطاو دضارلا ناب دونم دساف لیذر
 ناک اذا ضرح لحر لاش روند هیسک ناوتانو نوکشود نایااق یتردق همایق
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 كم ردونا و هعلاع اذا هضهاج لا ردهنسسانعم كلبا تعناع دزو 4عانم

 ليم ندهنسل رب هدننذو شیح ( شیلا ) 4جام اذا هضهاچ لاقب ردهسانعم
 ( شییجلا )لدعو دا اذا اطیج شی هنه ضاج لاقي ردهنسانعم كلبا لودعو

 هدسشزو فعه ( شیلا ) ضاج ینمب هلع ضیج لاش ردهتسانعم ضیح
 شیلا ید لاقی روند هکع روت هللا ادا ینالو ینلاص هدننژو یمز ( یشیلاو )

 لاق ردهنسانعم هرخاقم هدننزو هلعافم ( ةسباحما ) لاتخالاو اب ىنميللاو
 ۱ هرخاف اذا هسناج

 الو ضبح هام لاق ردهنسانعم كرم ينك ( ضبلا ) 4 44ا ءاطا لصف 1

 بوت آ كب رو هئوص یا هضبح تعم لوف ردهنسانعم توصو ارح یا ضب
 یا ضبح بام لاق رد هتسانعم توفو روزو ردغلبا ندب هکر ونید دفمانیوا
 مهلا ضبحو ةايلا ةيقب یا ضبح هيف لاش رد هنسانعم تایح قمر و ةوق

 لج را ضبحلاقب ردهنسانعم كلوا هدننزو ضبق ( ضبطا ) رک ذیداک رد هنسانعم

 ثمر ویلاص پوکح نوعا قعدرقنط ینشی رک كليو تام اذا یناثلا بابلا نم اصبح
 ضبحو ضپاذا عبارلاو یناثلا بابلانماضبح هب ضبح و رتولاب ضبحلاقب ردهنسانعم

 رد هنسانعم كعش ود نو كل هسک نانا بویتکهناعن یخ وط ق وا هلنیتحف ضبح و

 یدب نيب عقو اذا نیروزلا نیبابلا نم اضبح و اضبح ضبحو مهسلا ضبح لاقي
 هرکصندقدانوا رادقمرب رو ردهنسانعم فیعط توص ضبحو مقتسي مو یار

 ارض برض اذا یناثلا بابلا نم اضبح بلقلا ضبح لاق ردهنسانعم قلوا نك اس

 ضبح لاق رد هنسانعم كلسکا یوص كلويق هدننزو دوعق ( ضوبلا ) نکس م ۴

 ردهنسانعم قلوا رده قح كمدآربو صقن اذا لوالا بابلا نم اض وبح ةيكرا ءام

 لومأم حالفو ربخ ندنسیدنک نکیا كچوک نالغواو لطب اذا هقح ضبح لاقب |
 هبنظ اذا مالغلا ضبح لاقب ردهنسانعم كابا روهظ لومأم ینالخ هرکص بولوا
 باغ ( شابلا ) اوصقن اذا موقلا ضبح لاق رد هنسانعم كلسک او فلخااف رمخ
 هل ېک كيهزمه ( ضابلا ) فعض یا ضابح هیف لاقب ردهنسانعم فعض هدننژو

 ششوکو سو هتاط:ا یا هقح تضبحا لوقت ردهنحانعم كليارده ینقح كمدآرب |

 هرلورپ بویم ردش هاش قواو یس اذا لحرلا ضبحا لاش ردهنسانعم قل

 فرص ینیوص كيويد و هد رص ادش مهلا ضبحا لاقت رد هنسانعه كمروشود

 .ءام امف كرتي رف اهدک اذا ةيكرلا ضبحا لاقي ردهنسسانعم كود بودا
 لوقلع روند هنجاغآ قحاغاص لاب كنهسک ناغاص لاب هدننزو ربنم ( ضبحا )
 هتسانعم یقدنم روند هنباي جرالحو رونید هتل ك هليا عقد یرلی رآ نکراغاص

 هدننزو ربما ( ضیح ) رددآ هرقرب هدنبرق ماش هدننزو هحوبس ( هضوبح )
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 لات (.ضارلا ) ردفدامهدربخا یانعم ییاو هدتنزو شاخ | شساورطا)

 ضاورجهدرلت و هدننزو طبالع ( ضئارطاو ) هدننزو طبلع ( ضئرطاو ) هدننزو
 ردند شدم ضئرطا ن لا دبع ردنداعسا هدشنزو طباع ضارح و ردهنسانعم

 یرلجاغآ هلیرلشید هکرونید ههود لوک ا زواپ لوش هدننزو طبالع ضئارجو
 رجل هبایناب لصفلا دیدش لوک | یا ضئارج لج لاق هلوا رخ بورک رتوکروک
 لاق روند هیهقا ندا نینحو فطل كب هنسبرواپ هدشزو بار ( ضارلطا )

 رد هنسانعم قملاکو و قعو هدنزو ض رق 3 ضرلا ) اهدل و ةفيطل یا ضارح ةقان

 لیقث هدننزو طبالع ( ضفارلا ) هقنخ اذا لوألا بابلا نم اضرح هضرح لاش
 ( ضمارملا ) منو لیقت یا ضفارج لر لاقب روند هصش كم یو ناوک
 كروب هلا ادا یالو ینلاص هدننزو ضع ( ضلبا ) ردیفدارمو هدننزو ضفارج

 هسکرو یضیلحا یثم اذا لوالا بابلا نم اضح نالف ضح لاقت ردهنسانعم

 ( ضیطعلا ( لج اذا فیسلاب هلع ضح لاقش ردهنسا:عم كلا هلج ق هښن رزوا

 كو هيلع لج اذا فیسلاپ هیلع ضضح لاش ردفدام هدربخآ یانعم هللا ضج

 ( شضهالملا ) ادیدش اودع ادع اذا هريغو ريعبلا ضصح لاقي رد هنسانعم كمت ركس
 ( هضاهل او)هلیعص كيج ( هضوهلا ) یدنلوارک ذ هک ردیفدامو هدننزو ضفارح
 نالوا سفللا دیدح و "یرح ( صهاما ) ردهنسانع» سفن تدح هدننزو هما رک

 كسکووو كد كيو هضاهجو ةهضوهح هيف یا ضهاج لجر لاق روئید همدآ

 صخاش یا ضهاج "یشو مانس لاق رود هم هنس راس و هنیک روا هود نالوا

 رد ضهاوج ىج روند هنسهبوص كشا یشید هدنشاي رب ( ةضهالبا ) عفترح
 نداو هفا لاش روند هاویح یشید نالوا هحوق كن هدننزو همالع ( ةضاهملا )

 ماعا هدنزو بتن ضهطاو ( هدشازو ریما ) ضیهطا ۱ دم ره یا دضاهح

 ناج هند بولوا مات یتقلخ لوق ىلع روند هب یروای و هغجوچ نالوا شعثود
 طقسلا دلولاب یا ضهلاو ضیهلاب تأح لاق هیماشای رونید هک وشود شک
 لاوسم هدننزو باح ( ضاهج ) شیعی نا ریغ نم هحور هيف خو هقلخ متاموا
 ( ضهطا ) رونلوا قالطا هدلاعینیدل وا ا رطم و هزات لوقلع رونید هنشم كئجاغا
 كلبا فرطرب ندشیا ینیدلوا دیقمو لوغشم بودنا هبلغ هیسک رب هدننزو ضم

 هاحش و هبلغ اذا ثلاثلا بابلا نم اضهح سالا نع االف ضهج لاقي رد هنسانعم

 هضهح ییعع هضهحا لاق ردهنسانعم ضهح هل رسک كنو دیه ( ضاهحالا ) هنع

 كمروش ود یرواب شفلیوت هقان و غا اذا دنا لاق رد هنسانعم ثكمردواو

 ) ضهعلا ( هرو ت دقو اهدلو تقلا اذا قالا تضهحا لاق رد هن سا اعم

 ( ةضهاجلا ) ردضیهاجمیج رونید هبهقان نروشود یروای شالیول هدننزو نسحم



 ناو تو س

 اذا موقلا ضاتبا لات ردهنتسانعم كلبا لاصیئسا یرکسم رو ةضببلا سا
 را را ( ضاضیالا )اولص سا یا لوهعلا ىلع موةلا شنا لاقي و اا

 ردهنسانهم قمرافآ یکی رک هنسنر هدننزو رارحا ( ضاضییالاو ) هدنزو
 " مايا ہل سک كلاب ) ضإلا مایا ) داوساو دوسا د شاببا و "یشا شیا لاق

 چوآ نوا كآ ره ردکب د یرلنوک كرا ههک نالوا نشور هکردهدن ردقت شیلا لیلا

 ترد نوا و جوا نواو کیا نوا لوف ىلع ردیرلنوک شب نواو ترد نوا و
 مایالا نستفاسا فلوا هرزوا روزم ریدقت روک ذم مالک سپ ردنرابع ندنرلنوک
 نا ارمأی ماللا هيلع ناك ] ثیدحا هنمو حراشلا لاق ردلکد زیاج كعد شیلا

 عباد ىلا مشع ینالاوا رشم سمافنا ىلا مشع ثلاشلا یهو [ ضیا مایا موصت
 یدوا قالطا نوج*بدلوا باتهم هجا نو مشع
 ردندنساعسا برع ناوسن هدنزو لایرح ( ضایر ) 4 ةيفوفلا ءاتلا لصف 3
 هنسانعم قیر روسنید هنیرای رغآو هک رکون هنیتعف ( ضرما ) ( ملا لصف #
 ب ونق و بویماد و ینیکرکوت یشاب ند هصف و غ هک رول وا ردصم شرح و

 دهلجاب هعلتبا اذا عبارلا بابلا نم اض رح هقبرب لجرلا ضرج لاقب ردهنسانعم قلاق
 ندهصغ و مغ طارفا هکرد هنسانعم قعاقیط هزاغو بویلدو درکوئو مه ىلع

 كندهسسکرب هلیرسک كنءزمه ( ضارجالا ) صغ اذا قبر ضرج لاقب رولوا
 ردهیانک ندکلیا كانهودناو موم هکردهنیسانعم قمردروط هنزاغو ینیکرکوت
 هک رکو شمروط هزاغوب هدننزو ربما ( ضیرلا ) هصغ اذا هقیرب هشرجا لاقب
 * ضیرقلا نود ضیرطا لاح * للا هنم و رولوا هبانک ندهصغو مغو زونید

 یروبنم مالک ردهنسانعم رعش ضیرق یدلوا ربس هنکوا رعش هودناو هصغ ینعی

 هک اتفو یدیا زانم هتیرعاش هدننب یوق ذفنق یردپ یدلیا ملکت ذفنق نب نشوج
 هنسیدنک هلکلیا سح تغالب :راما هدنسهعهل هدقدلوا غلاب هنشای چاق رب نشوج
 هک اتقو یدلیا عنم ندکلیوس رعش یرو رم هللا قیلعت هتق ندنفوخ قلوا بلاغ
 ندلتف نکل بویلب هکلیا نالوح هریک راعشا هدننورد هدقدلوا غلاب هلاجر مغلبم

 هدقدلوا توم فرشم و راج هللا هصغ وب راک ماحا یدبا رمهیلیا راهظا هلفوخ
 نذا کس هکلیوس رعش مویلا دعب هجلوا علطم هننیفیک بولک هننیلاپ مس ذقنق

 داریا يروم مالک نشوج هدکدید هللا جارخا ندکنورد یهو لاق مدرو

 ضیرجو روئلوا برض هدکدلیا لولح عنامو قناع رب هتکوا صوصخ رب یدلیا

 رولک ینرج ىج موخه یا ضیرج لجر لاق روید همدآ ان هسانو موم
 موم هدرلنوب هدنرلن زو ساط رق هللا هزمه ( ضاهرلاو ضایرلا ) یک یضرم
 روند هنالسزاو روند همدآ زوای ولهدوک نیلاق ضایرج و روند همدآ كانهصفو
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 یتیدلطروع هعفدرب رمعلا ةدم كف سورخ ( رقعا هضب ) رونلوا قالطا
 قالطا دوی نالوا ۷ هدیش و و راج ) نسا دضب ) روشد هب هط ر وع,

 هلا رسک و هلیهینب هش ( ناتضملا ) هتیراچ یا ردلنا هضیب یه لاق رووا

 تیاغب یعارمط هلمسک كلاب ( هضسلا ) ردعضومرب هدننرق لحم مان هلاپز رد دزنابز
 هکردیسانول .هنوکرب ندا ولا امرخو رونید هرب نالوا سلماو زود یمزو شاپ

 یضف دوخای رولوا ح وتفم یاب اضعب ( ضي نا ) ردضی ییجج ردیسلوا لذا

 ینسهفان هدهبقع ر هک ی دا رکناوت رجاترب ندنموق داع هدفلس ردیبهو یرهوح

 قد رط)ا ضيا نا دس یدیشل وا عنام هرو ع كقلخ هلغ وط یو ب ویل ریکس

 ماس ب ناضیب و رددآ هدلب رب هل رسک كناب ( بورزلا ناضیب ) ردو دارم ندنمالک

 ردیلپاقم نادوس هکرونید هرلنلوا ولهرهحضاپب ندناسناو رددآ كغاطر هدندروب

 ثكنمسق تآ هکرونلوا قالطا هشبش هنوکر هلیححف كناب ( ضیبلا ) ردیعج كضیا

 تضاپ لاق نولوا ردصم هدانعم وو رولوا هدنکشهط روع رولوا ثداح هدنرالوق
 :قاطروع شوق و هضیبلا دیه ىلع امرو یتعی تمروا اذا اضب ضي سرفلاد
 قلوا دتشم یرلیسا كناوهو اهضیب تقلا اذا ةجاجدلا تضاب لاش رد هنسانعم

 نوزوا یک قلق كنتوا یدک و دتشا اذا را ضاپ لاق ردلتسم هتسانعم

 کر واهات تطقس ادایمیلا تاپ لاق رب هسا كقود یر رف نور وا
 كجاغآ و ضاسلا ىف هبلغ اذا انالف ضاب لاق ردهنسانعم قاوا بلاغ هدقلقآ

 هتلپ تبهذ اذا دوعلا ضاب لاش ردهنسانعم كفس بولیکح یبوطر كنهتسا رک و

 روغي و تولب و هب ماقا اذا ناکلاپ ضاب لاقب ردهنسانعم قوا مقم هدر رو

 ( ضوسلاو ضیابلا ) رطما اذا باعحلا ضاپ لاق ردلعتسم هتسانعم قمردغاي

 هدنرلن زو لیمو بک رولک ضیو ضي یم كضوب روند هغواط یچاط ر وچ
 كاکود یر ر لف كنتوا یدک هدرلنو ( ضیبتلاو ) هارسک كنمزمه ( ةضابالا )
 قعراغا ضي و اهل اصن تطقس اذا تضیب و یمملا تضاپا لاق ردهتسانعم

 ضي لاش ردهنسانعم قمردل وط و هدوس دض "یشلا ضي لاق زدهن انعم

 اذا ةبرقلا ضي لاقب رولوا دض هلغلوا هنسانعم ققلاشو و «الم اذا ءاقسا
 دالوا ولءرهح ضا هک رونید هنوناخ لوش هدننزو هثیضم ( هضسا ) اهغف

 ردیدض كلوب هدوسم هکهتن ناضیلا ثدلو اذا هضم ةأرما لاقي هلوا دروغ وط

 الابح یضییا هنب رب یر هک ردیمسا كبعل رب هدنب برع لافطا هضیم و
 یافلخ هکردهق رف رب ند هیون هدننزو هئدحم ( ذطسا ) رراتیوا رەد الابح یدیساو
 یدیا را رک سابل ضاپ نوعا تلا e هماج هايس ف۶ب هراهدوسم ندهیسایع

 اذا لج را ضاتنا لاق رد هنسانعم كهك هغلغوت هشاب هدننزو لاعتفا ( ضایتبالا )
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 (ضیاالا) روئلوا قالطا هلالوا هلا لتف رجا توم هکهت رووا قالطا هء.اغب

 لات رولوا قالطا هاد و تفآ ( اطیلا ) یدئوا رکذ هدنسداب شبا
 كنسهب رآربغههو رولوا قالطا هادفبو ةيهادلا یا ءاضلا هتاصا لاق 4يقبرط

 ما کهن رولوا قالطا هیءرجثو رول وا قالطا هبدبارخ ضراو روتید هنسهژات
 كەك مات باتع ن بلعقو رونید هنغ آ دایص و رد هيما هب دس رود ید هاب

 یدیارارید ید سیخ هکردپعما بارس كدایز نب هها دیبع هدهمصبو ردیسا یسرف
 هاب رغم و رد دآ هدلب ۳ هدنسهکل وا سدافو رد دآ هب رق ترد هدب راد رصمو

 لبچو ردعشوم رپ هدنبار نیرو ردعضوم رب هدنارت هذیرلا یجو ردیدآ تلایا رپ
 با وبالا پابو ردبدآ وص رب هدید رو هب واعم ون هدن راید دغو ردهبقع رب هدبقانم

 ردیمسا كنهدلب مان ًابهشلا بلح هاضیو ردندرزخ دالب هک ردیذآ هدلبر هدنسارو
 وصر هدیدرو لټ ونيو ردیعا يعدلا ةبقغ هدهکمو ردیدآ, عض وم رب هدهفیط و

 نالوا ضیا هضاب و ضایب و رونلوا قالطا هدوس هلیصف كلاب ( ضاملا ) ردیدآ
 داو دض یا ةضایو ضايب هيف لاق روللوا ریبعت قلفآ هک روند هننول كيش
 نویفوک قدهلوا ذاش كعد هنم ضیاروند اضای دشا اذه هدنلیطت لعفا كلوبو
 هد هما ضاپو هنسانعمضایوذ ردلعاف مسا ضیا هروک هنایب كحراش ردیبهذم

RRثكض را ر هدند رون یماع یب هدنسهکل وا دح و ردیدآ راصح رب هدنع و  

 نالوا سنج مسا هدننزو هر ( ةضيلا ) ردلبقرب ندراصنا ( هضاب ونب ) ردیعما

 تاضیو ضوی یمج نوچیغیدلوا ضایب روند هنسهطروع شوق هک ردید رغم ثكضیب
 قالطا هب هیصح و رک هشاب هدکنح هکر ونید هب هغلغ و هصبو هل حف كلاب رولک

 ند هم زال یتیاج یک هضی هک رونلوا قالطا هتسل وح و هزوح كيش رهو رووا

 هنر هحاس ثكتعاججو موقربو هتزوح یا مالسالا ةضيب طوحم نالف لاقي رولوا
 ما ناص هضيو ممزوح یا موقلا ةضي یح لاقب رونلوا قالطا هنراولوحو
 هنفاش ور كزدنوک ( راپاا ةضب ) رد دزابز هدهبا رک ردیدآ عضومرب هدلحم

 (دلبلافضیب) هضایب یا لیلا داوس ىلا رابلا ةضي نم ین اع لوقت رونلوا قالطا
 هر یفید رقح یردوای النش وخ هود دلب روت وا قالطا هنس هطرو+ كنشوق هود

 هود ىنعب اهکرفت ىلا ماعتلا ةضيب نم ىا دلبلا ةضي نم لذا وه لاق هنمو رونید
 نولوش و ردربقح و لیاذ د زا ندهطروع ییدتک بودا در هدادیم كنشوق

 درفثم لوش و رد دارم هطروع ینیدروط بوکید زوک اعاد نوحا ییارخا

 عیج پولوا عج هنشاب هللابقا"و هجوت کا سان هک رونلوا قالطا همدآ زاتعو
 هني رکدید یمالارپ ندنعو راتنم دلبلا ةضیو هلوا دایقناو لوبق عع” نیرق یلاوقا
 “ا ن ل ل ا سس سس

 | قالطا

 اب
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 هک زد عل راش ردضوغبم بع هن اکب لوا ینعی یلةضغا ام لوقت ردفلاحم هسایق
 تتس ی رک | نرد یا ها امو رول وا س ايق هلغل وا دراو ندهزو نم تغل

 نس رکا نسرید ینضغبا امو نسردا دارم كمربو ربخ ینغیدلوا ضوفیم هدک دنع

 تاب ضغب راک كا ( ضاغبالا ) نسردا دارم رابخا ینغیدلوا ضغبم اکا
 ردتفص ندهضاقب هدننزو ربما ( ضیغبلا ) هوتقم اذا هوضغبا لاق ردهنسانعم

 كنعاج رب هک ردنافطض ن نی تمار نا ضيفو روني د ةي نالوا ردنا ضغب دس ات

 ربیغت یتعسا یرلترشح مالسلا هيلع ملاع رف هکردندناا یهمتلا ضيفو ردیردپ
 | لاق ردهتسانعم تكمردتا ضغب 7 1 ضيغتلا ) رلیدلیا هی بیبح بودا

 رد هنسسانعم كش دا ضه هنر یرب هدننزو لعاش ) ضغابتلا ) هسح دض هضغب

 ردهنسانعم كمر وتس وک ضغب هدننزو لعفت ( ضغتلا ) اوبا دض POC لاش

 یاد ةدلحم رب هلبنوکس كواوو ىف كلاب ( ضوبلا ) ببع دض هيلا ضعي لاق

 كنهسکربومزلو هب ماقا اذا اض وب ضوب ناکلاب ضاب لاقب ردهنسانعم كلی ثماقا
 كلبا ادي لاج و نسح بودیک هکا نانلوا رعت دیفح ینعب فک ندنسوه رهج

 ىحف كلاب ( ضیا ) فلک دعب ههحو نسح اذا لجرلا ضاب لا ردهنسانعم
 بابلا نم اضمم سالا ییضم لو ردهنسانعم كمريو تلاش هلی وکس كناه و

 عع نضر لوقت ردهنسانعم ضب هل رسک كنه مه ) ضابالا ( یتحدف ىا ثلاثلا

 ه هنسن قآ هلیعف كمه ( ضیالا ) ردرنکا هللا همجم یاظ هدام وو یتضهب

 كناب رولک ضيا يخ ضایوذ یعی دوسالا دض یا ضیا "یش لاش روند

 نوحا تنایص یاب ینعی نوحما قذوا مح حک ءا هل یمط كناب یدیا ضي لیصا هل رسک

 رونلوا قالطا هشموکو رونلوا قالطا هحل ضیاو رلیدلیا لیدب هبهرسک یەم
 یسوماو ضع ضياو ردعقاو هدنسهیشاح تكناشکهک هکر دیمسا بک کو

 ضیاو ضرعلا قنلا یا ضيا لجر لاقي رونلوا قالطا همدآ هریک ابو كاب زسهکل

 اکا هدننادم و ردیدآ لبح رپ هدهکمو رددآ لبجرب هدلحم مان ج رع هداني نیم رح

 ندهیسابعیافلخ یدیا دودعم نداد بیا ردیعما درصق رب یمهد رک ان مع هم

 هکردندنابالقنا بیارغ یدلیا انبیارس مانج ان هددادفب هلیضاقنا بوردق هاب قتنکم
 كموقرم یارس هلیضاقنا كنساساو یساسا كروبرم یارس هلیضاقنا كل هفرمش

 هلیس هی هش ( ناضیالا) یدلیا باجتسا ندبلقن هنوکو هفیلخ هلغل وا انب یرا هفرش
 دیوص هلا كما دوخای هباش هللا معش دوخاپ هدوس هلا معش لوقیلع هدوس هللاوص

 نیضی الا الا برشیال ساسالاق ح راشلالاق روتلوا تا هبوصهلا یادغب دوخای ||
 کیا دوخای یا کیا ناضیاو بابشلاو معشا ناضیالا ةارل عقجا و ناو ءا ||

 توم ( ضیبالا تولا ) ناموبوا نارهش یا ناضیاذم هتیارام لوقت ردکعد نوک



۳ 
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 اليل الیلف هتفظنتسا اذا هلم فح تب لوق ردهنسانعم كلبا افیتسا 4جا
 هو رج رب یب هب هفناط و هددهنس ره 4یوکس كنیمو یھ كاب ( شعبلا (

 وپساو هنم شن اط یا هضعب یناطعا لوقت رولک شاعبا یی رود هاب, رو

 نا.ندناش نکل 4 راتما هب ر دقن تفاضا اوا لغاد فیت مال اشک شعب

 هدی راباتک یدنک شفخاو وبوس هکیدید ماع وناو ردلتاف هلل وشد هب وئس رد

 زادیشان ندرلعالطاو لع تلف هوم ع وبشا رلیدلیا لامهتسا افرعم یتسهلگ شعب
 موقلا شب لاقي هنسانعم كلبا هدرزآ بورمها كليس یرویس رولوا ردصم شم و

 هکنیس یرویس هلیهف كلاب ( هضوعبلا ) ضوعبلا مهاذا اذا اضهب لوهجلا ءانب ىلع
 یا شوبلا :ریثک ضرا لاقب ردشوعب یسنج مج نوجغبدلوا هدرخ یمهثج
 نایلوا لوصلا نکع اکب ینعی نوکی الام یا ضوعبلا ج یتفلک برملا لوقت هتمو قبلا
 هدش زو هح رف ( ةضعبلا ) ردد آ وص رب هدید رو دسا ینبهضوعبو یدلیا فیاکت هنسن

 ةضوعبمو ةطعب ةليل لاقي رولوا فص و هبهجک قوج ینیس یرویس ( ةضوعبملاو )

 شرا لاق رولوا فصو هری قوج یکنیس یرویس هضعب و شوعبلا ةربثک یا
 قلوا یاکنیس یرویس رب هللرسک كنهزمه ( ضاعبالا ) ضوعبلا ةربثک یا ةضعب
 كب( ( ه وضعبلا ) ضوعبلا مهشرا ىف راص اذا موقلا ضعبا لاقب ردهنسانعم

 هدننزو جرحد ( شفا 0 ردیدآ كجوب رب هیش هنکجو ناقروصوا یخ
 (ضیعتلا)اضعب اهضعب لوانت یا ضطعبت نابرغلا لاقي رد هتسانعمقمشوا هنیرب یرب

 هد زو لعفت ( ضعبلا ) ردهنسانعم لق هراب هرا و كلوب كلوب ىب هنسثرب

 نيغ و یعض كلاب ( ضغبلا ) اف هارح یا ضعتف هتضعب لوقت ردعواطم

 لها نم وه لاقب ردیدض كلبع هک رونید هکعوس يەن رب هیئوکس كلهم
 نالوا هنع بوغرم ضغب هروک هتنای هد راصب كفلوم بلا دض وه و ضغبلا
 207 ةة نالوا هیف اب وخر تبع: کت ردترابع ندن رفت كح نوت
 تدش هدشزو ءار ( ءاضغبلاو ) لردك كناب ( ةضغبلا ) ردترابع ندنناذجا
 همارک ( ةضاغبلا ) ضفبلا ةدش ىا ءاضقبو ةضغب ميلي لاقب ردهنسانعم شش

 پابلانم ةضاغب ضغبو ضغبو لج رلا ضغب لاقب رد هنسانعمقلواردیا ضغب هدننزو
 كدح ضفب هدنماقم اعددب هیسکرب راب عو اضیش راص اذا عبارلا و لوالاو سماحتا

 هدنعقوم اعدو نوسلوا دعاسمو روای کس تخم نعي یک یر لک دید كذج سعت را رید

 كەك نالوا وب لاعتم یادخ یتیعب /رلرید ابیع كودعب ضغبو ابیع كب هللا من

 یهسک نالوا یض وغبم اعاد یزوک ناگنعشدو نوشلیا نسور یکز وک ها رادد

 هدناونع ییضغیو هضفا ندلوا باب هروک ذم ؛دامو نوسلیا زظمو هرعت روک

 هلغلوا ندنباپ لاعفا ردبجت لعف ( هضغباام ) ردهیدر تغل یدورو قرەلوا یدعتم
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 فكر لوقت روده دوس یمک ۱ هضاو مو لاکا دلا ق ا
 کیش »ی را ضوض» و ضوضد رولوا ردصم ضو اضماح اسل یا هضب و اض

 هدرلن و هدننزو دام ( دضاضیلاو هضابلاو ( هدننزو ا اا (

 یا ةضاضرو هضايو هضیطب ةا لاق روند هب ولاخ نت زات ندیک زانو نت مرب

 هحزآ و ءام ريس يا هضیَصد ءاقسلاف ام لاق رونید هیوص هحزآ هضیطب و هضب

 تکلم كد رو لیلف رطم یا سیف ال ماعلا عقو ام لاقي روند هرو
 هدننزو روبص ( ضوضبلا ) هد كالم یا ةضیصب 4 وه لاق روند هنلام هلیهجو

 رب لاق هل رسک كناب رولک ضاص ی روند هب ویف ناقح هحاآ هحزآ ی وبح

 روند هغالضاو هل ی راش ای ( ضوشابلا ( الیلف اه وام ج رج تناک ازا ضوضب ۱

 هبوص هحزآ ید و هدننزو همام ( ةهضاضبلا ) لب یا ضوضاب رثبلاف ام لاقب
 رلیحف كلاب ( ضبلا ) هام مسپ یا هطیضبو ةضاضب ءاقتسلاق ام لاش رود

 قفا جز آ هحزآ وص هدنزو 1 ضیضبلاو ) ) هدنزو ووعف ( ضوضبلاو )

 الیلف لاش اذا الا بابلان اضیص» و اض وضد و اضر ءاملا ضب لاش رد هنسانع» ۱

 نالوا هدنسب هاثم رج E هد هب م 2 یک x هر ضج ام ۷ لئلا 4 الیلق |

 هل ضب لاق رد هنس انعم ثمر و هنس زاو نوا ناسحاو ضیف زد هکر یدب

 اذا د وعلا راثوا ضب لاش رد هن دايم كم رب و نزود هزاسو الیاف هاطعا اذا

 كم ړو هنسن هجزآ ید و هلبرسک كنءزه ( ضاضب الا ) برضال ایل اهک رجب

 هتسن ندیدنک هل رک كناب ( ضيلا ) لیلق ءام یا ضصضب ضوطاق لاق روید

 د د وخناپ هنب رب یرن یتغادود راسا بويع د ال "هحنارمو هسک ناثلوا بلط

 هلفمانوا ییطق در هبلاط نوه ۲ رردنوا ود قیح هک ردهنسانعم قم روا هنغامط

 هر مک ك رلوا ود هبانعم وب ید يص و ضم و ضم هک هت ۰ وا لصاح یلک و

 قطف هحاطا نع لّأسب لاوهو اضیم و اضیو اضو و اضم الا كلها كاع ام لاقش

 اک یا اضاصر تلکا لوقت رود ه رادتف هد زو باع» ) ضاضبلا ) هتفش

 یا ضب اضب لحر لاق روند هو دنم روزو یوق هدننزو طالع ( ضباضبلا ( ا

 لا رد هنسانعم قلوا كل زا و عالم ور دنت ر هدننزو لیعش ) ضیضبتلا ( یوق

 ةلییبس زا رطضاو جاتحا همدآ رب هسک رب ( ضاضخالا ( مث : اذا "یثلا ضطب

 یبش تضضتا لوق رد هنسانعم كلبا ماتلاو للد پودا ی یی و

 م وقلا ثتّصصحا لوقت رد هنسانعم كليا لاصیئسا یرکسع رو هلام د زبسا یا هل

 و یل قيس عیج كمد آ رب هدننزو لعفش ) ضضبتلا ۳ لص اتسا یا

 هتسح هتس> یبولطم نالوا هددسک رو هل ۳ a A اذا هتصطب لوقت 4

 رم صدد
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 هدعب ردکېد یدلشیا رارکش هدوم یثیا یکیدلشبا هک هنسانعمادواعم هعف ررید
 صفا لعف بولوا راعتسم هنسانعم ترو ربص 4یسهفالع تب رافم «دراظتا یاذعم

 رکذ اک راص اذا اذک ض آ لاقب یدلوا لامعتسا هنسانع« راص نالوا

 ضا رب یه ,رونید هب هنسن هجز آ هدنزو شرف ( ضربا ) ( هدحولا ءابلالسف و
 لیلف یا ضرب الا ضو اف ب ام ٍلاقب رولک ضاراو ضوربو 4ہک كلاب رولک

 ضرب لاش رد ء:سالعم ققج هج زآ ندهمج وص رولوا ردصم ضرو ءا لانم

 كمربو هنسن هجزآ و ليلق وهو ج رخ اذا لوالا بابلا نم اضرب نيعلا نم ءاثا
 هلم یلاطعا یا یاثلاو لوالا بابلا نم اضرب هلام نم ل ضرب لوقت ردهنسانعم

 شارپ هلام نم ب لاش رود هثیش هحزآ ید وب هدنزو با ( ضارملا ) الیلق

 رد هنسانعم قءفیج دج زا ندراکب وص یدو .هدنزو لاعتفا ( ضارتبالا ) لیلق یا

 .نداطعو لذب طارفا هکرونید هبدسک لوش (ضوربلا) ضرب ینععب ءالاضرتبا لاقت
 هاطع هرثکل رقتفم یا ضوربم لحر لاش هوا شلافاو یو جانم یسیدنک
 داسفاو لکا هدوهب یلام به هدنزو نسحم ( شرلاو ) هد زو دادش ( ضارملا )

 هلام لک لک ای ناک اذا ضربمو ضارب لجر لاش رواد هیسک یحدیا فالتاو
 هفغ ( هد ربلا ) ردیسب رب كع انف هک رد یانکلا سیق نا ضاربو هدشو

 هک زونید هیوص لوشو هلوا رغ رجش الضا هدنآ هکرونید هعضوم لوش هدننزو
 ردیمسا یداو ر هدنزو ربما ( ضیربلا ) هلوا رقج بویایق هجزآ هجزآ ندمعشچ
 كتابن زونه ندرب ( ضرأبلا ) هلا هح یاب ردقلوا ضیرپ نالوا باوص دوخای
 دحاو عون هک رونلوا قالطا هناب ندا روه ادعا کتا روهظ: ینا
 . هچ رخام لوا وهو ابق راب ضرالا تعلطا لاقب رد نمضتم لق یانعم هلفلوا هدننکح
 ندسانحا داخ ندرب هدنزو دوعق ( شورا | 0 4 نبش نا لبق تف نم

 اذآ لوالا بابلا نم اضورب تالا ضرب لاقن ردهتسانعم كليا روهظ تابت مدقم
 یتوا ناقح ادعبا رپ رسک كنءهرمه ( ضاربالا ) سانجالا نیبت لبق الوا جرخ

 ضاربا ( ضیرعتلا ) اضراب رثک اذا ضرالا تضرربا لا رد هنسانعم قاوا ناوارف
 هنس هجزآ هدننزو لعفت ( ضرمتلا ) تشربا ینعم ضرالا تضرب لاقب ردهنساتعم
 رو لیلقلاب غلبت اذا لجرلا ضربت لاقب ردهنسانعم كمنع بودا تعانق هلا

 هسک ربو الیلق هذخا اذا "یثلا ضربت لاقب ردهتسانعم قمل آ هجزآ هجزآ ییهتسن

 TIE ةلکن [ بولوا لتا هاسحاو هفیظو ر هتسح هتسج ندتفرط مدآ رب

 ( ضبلا ) ابتو "یشلا دعب "یشلا هنم باصا اذا االف نالف ضربت لاقي رد هتسانعم

 دزا و هما یس رد بولوا مرور " یک هذولاپ یسهدوک هلیسهدش + دداض و یک كلاي

 یآ ةضب ةيراجو ضب مالغ لاقب ردهضب یتنؤم رونید هیشک ولط هنا قرهلوا



nسس با سس مس تمسسم تسب  

 لاقو قرع هل ناک اذا ضراتسم لیسف لاقش رونلوا قالطا بک ار اکا هسرولوا

۳:۳ 

 لاقب ردهنسانعم انمو لصا هلك كنه ( ضالا ) ةليسف یا ةضراتسم ةبدو
 وه لاقي رد هتسانعم ذالمو احل «دننزو باتک ( ضاضالا ) لصالا یا ضالا مرک

 روند هکلیا دایرفو هلا هدنتلاح یسرو قمضوط هفقاو مهاجم یا مهضاضا
 كلبا راتفرک هتفشمو تنم طارفا هلیسهدش كداضو ىع كنءربه ( ضالا )
 هب هسک رو ةقشملا ىنم غلب یا لوالا بابلا نم اضا ملا ضا لوتت رد هنسسانعم

 یا كيلا رقفلا ىنضا لوقت رد هنسانعم قلف یجلهو جاتمو رطضم هبهنسن رب اب

 هنسهوب یشوق هودو هرسک اذا "یشلا ضا لاق ردهنسانعم قمریقو ینأطاو ینحوحا
 هلعافم ( هضاولا ) هئدارا اذا احدا ىلا ةماعنلا تضا لاقي رد هنسانعم كليا دصف

 امحدا ىلا هضاوم ةماعتلا تضا لاقي ردفدارم هدربخا یانعم هلا ضا هدننزو
 اذا هضسا لاقب رد هنسانعم كلبا بلط هدننزو لاعتفا ( ضاضتالا ) تضا ىنعع

 قلوا راچانو رطضم هبهنسن ریو هبرش اذا هضتنا لاق ردهنسانعم قمرواو هبلط
 مسا ندهضاوم هلی كيم ( ضاولا ) رطضا اذا هيلا ضا لاق ردهنسانعم

 یسیرو و ردابم یا هيلا ضاّوم لاق روند همدآ شلبا تردایم هثیش رب ردلعاف

 ضخام یا ضاوم فان لاق روند هب هقات ندا با رطضاو دا فو هلا لغت وط

 ندنناتعو مول كسان هلکلبا بلق طبرو منع هشيا رب هسک رب هلثیتخف ( ضم الا )

 لاق ردهنسانعم قلوا رارق رو ذفا هدننورد یې لوا هپ بوپلبا تالابم

 هبلق ىف ةيضام هتیرعو ةبتاعملا نم لا مل اذا عبارلا بابلا نم اما اقا ضما

 رد هنسانعم ثالی وس ییسی رمغ پودیاص هلا ےک یدوصقم نالوا رمطم هدنورد و

 جشن هدنازو ربما ( ضي الا ) هدنرپ ام هناس یذبا اذا لحرا ضما لاتش

 ققروق بویلکلب ندهنسن رو ییا ضی مل لاقت روند ها یدایات شمالو

 ءاعم الا ضپا نوا لوقت روند r بوه رد كرلقس رغب هد و رحا هلینبس

 بابلا نم اضینا معللا ضنا لاق ردهنسانعم قلزو, تا ضیاو اعزف هاقفخ وهو

 قلوا یراتا بویمشب هحونا تا هدننزو هسمارک ( هضانالا ) رفت ادا ىا
 ( ضانمالا ) اضيلا راص اذا سالتا بابلا نم هضانا معلا ضنا لاقت رد هنساتعم

 محلا ضنآ لاقي رد هنسانعم قموف كيج بویمروشپ هج وبا یتا هلبسک كنوزمه
 13 شفلشیا هل وتس كابو یف ۷۳ مس ) ص لا ) ) هجن م اذا اضانا

 رو داع اذا اضیا ضیئپ هيلا ضآ لاق ردهنسانعم كلشيا رارکت بوت ود ورک

 ربقفلا ض 1 لاق ردهنسانعم قلوا هتسن ربغ هلکعود هلاح رکید ندنلاح یکلوا هنسن

 وبا ملا عجر اذا هلها ىلا ضآ لاقي ردهتسانعم كليا عوجرو راص یا اینغ

 اضبا كلذ لعف هک هت ردهنسانعم تد وع هرزوا روک ذم هجو لصالا یف یسهدام ضیا ۰
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 ۳ ۳ هروک هننا لس راش دعالب هدسح و ةنار ۵ رغ ناو ش رالا

  بشخ لاش روید هب دن و هاف آ شا یدروق جاغآ شورآمو ردطاغ یسههد

 جاغآ هدننزو ۵« ۲ ( ةشرالا ) ش ورأم ٠ هبشخ لاشو ةضرالا هثلک | اذا ضورأم

 ) ضرالا ( باشخ الا لكأت ةبود یهو هش رالا نم دسفا وه لاغ رود هيد روق

 بابا نم اضرا هح را تضرا لاش ردهنسسانعم قفل مسن پوز آ هراب هنیهف

 تشدأتسا لاقي ردهتسسانعم شرا ( ضا ربتسالا ) تدسفو تلج اذا عبارلا

 هریک ایو رظنشوخ و تبمرپ هدشنزو همارک ( ةضارالا ) تشدا ینعع هح رفا
 اذا سماللا بابلانم ةضارا شر الا تضرا لاش رد هسنسانعم یلوا رهوج

 ولربخو رظنشوخو صاخ هکرونید هرب لوش ( ةضیرالا ضرالا ) ةضيرا تناك
 ( ةشرالا ) ربغل ةقيلخ نيل به ةيكز یا ةضيرا ضرا لاقب هلوا تبنمو
 الرا لوقت روند هراچ قوح هدنزو هبنع ( دضرالاو ) هيعضو یک كنه

 ناوی كارو قدم كنءنمه ( ضرالا ) رمثک الك یا ةضراو ةضرا
 مهردجا یا هب ممشرآ وه لاقب رونلوا ریبعت هل هدن رپ كب هک ردلیعبسم هنسانعم

 شپرا ضعبلادنعو ضیدا ضیرع "ی لاقب رونلوا عابنا هنظفل ضیرع ( ضیرالا )
 دوخاب هدلبرب ضیر لوف ىلع شیراو نیم یا شیرا یدج لا ردکعد زوم
 رول وا قالطا هب هنسن عساوو ضیرع كب هدننزو بانک ( ضارالا ) ردیعسا یداورب

 زا یریا لومعم ندنبوت هود دوخاب ندنکو نویفو عاسو ضایع یا ضارا "یثلاقب
 1 ردهنصانعم قعارغوا هتلع ماکز هلک كنه ( ضار ءالا )روند هب هع*ود ابق و

 راس بودالپوط ننرلتوا ع وج كرب ( ضي رأتلا ) هکزا یا هلا هضرا لاقت

 الا د 1 یعر اذا نالف ضرا لاق رد هنسانعم كليا بلط رب ولت وا

 موصلا نالف ضرا لاقب ردهنسانعم قفلرضاح بودا تی هعوص نددچکو هدان زاق
 لاق ردهنسانعء قلق بذهم و » "رکا بودنا ع قنت یزورب دزوسو سو هاون اذا

 لاق ردهنسانعم قمردنل غ آو كلا غآ یهنست رو هبذهو هبذش اذا مالکلا ضرا
 قمردنلتفو كمردنلکا و هیلصا:اذا هض را لاق رد هنسانعم قمراک واو 4 اذا هضرا

 دوخای وص هنجمآ نوا كلبا حالصا یعولط و هل اذا هضرا لاش رد هنسانعم

 هیف لمح اذا ءافسلا ضرا لا رد هنسانعم قموق یسهلوقم برو غاي دوخاب دوس

 بوحاےغآ ییغوط هرب هدننزو لعفت ( ضرأتلا ) هحالص الابرو انمسو ءامو انل
 ضرعتو یدصت هب هنسن رب و ضدرالا لا لقاش اذا ١ یا ضرأتلاقب ردهتسانعم قلروآ

 لباق هکمحم بوشتب تواو هل یدصتو ضرعت اذا هيلع ضرأتلاقب ردهتسانعم كلنا
 هیس هاب لعافمسا (ضرأةملا ) زنا نمنكم اذا تسشلا 0 اش رد هنسانعقلوا

 رونید هنادف امرخ لوش شمقح ندنک دزوا كحاغآ کا هلوا ک وک هدرب هک



۱ ۱۳۳۰ 

 ریعبلا ضبّأمو هیکر نطاب یا هضبام هنعطلاقی روند هننزو څا كزيد هدنلزو

 ك زه ( ضبالا ) ردقح هلوا یحما یوق ی هنب زود جا تن كنهود

 كنه ره ( ضیابالا ) رولک ضابآ ی روید هنامزو رهدو ردهتسانعم ضبأم لی

 (ضالا) روال وا قالطا هرلغاط كح وک هجن رب یب اقم ه هبقع مات یش ره ةيا هبنش را یحف

 ًاسللا ضیا لاش رده تا كازو رمط یراک دد هدقلب وا یدو را صف

 هدننرق هدم هلیئالث تاکرح كنممه ( هضبا ) ضبقت اذا عیارلا بابلا نم اضیا

 كي هدننزو روبص ( ضونالا ) ردیدآ وصرپ هدندروب یسالیق یط دوخای ریتعاپ
 ( ًانتلا یوم ) ةعرمسلا دندش یا ضوبا سرف لاق رونید ب1 تاب وا یتیم
 هلغلوا شازوب یرمط 1 هک اب وک رونلوا قالطا هب هغ ر و لوس هوش لعاف سا

 هیس هی لعاف مس ۱۲ اما اا رک زود

 راع لاق 1 ههود شفلغب هل وق یسددکل» هللا پیا روک ذم یرلکدید ضابا
 قلغب هلا ضابا مود هدننزو لعفت ( شبا ضابالاب لوقعم یا ضبا
 الا هتددش اذا ربيعا تضب ات لوقت رولوا مزال هتسانعم قفلعبو ردهنسانعم

 ثنّوم هتسانعم نئمز روند هر لوکس كنارو یف كنم مه( ضرالا ) وه شیاتف
 زدکعد هضرا يح هح رک ردلکد عوعس یدرفم ردعج لوق لع رد سج مسا و

 ضورا و A كنارو یحف كنهرمه رولک تاضرا يبج ردعومس ربغ نکل
 یضاراو یک لاهآو لها رولک ضار او هلنیتعف رولک نوض راو هلیعط كن به رولک

 تیم اقا یراقاا كنم راوط راو ردم ضار هک وک روا و
 روند هلع ماک زو رونلوا قالطا ههنسن یعاساو ق رهو رونلوا قالطا

 هکم هردو هنسانعم هضفن روند هغلص رمصو هکغکلسو ماکرلا یا ضرالا هذخا لاقت
 ما ضرالا تازلزا ] ام هللا ىضر سابع نا لوق هنمو حراشلا لاق روند
 رارد كل ضداال هدنعقوم مانشدو مذو حدق رلبرعو ةدعرو ةضفن یا [ ضرا ى

 ( ضرا نبا ) ردهنرق رب هدنساضق نرع ( حو ضرا ) یک یراک دید كل ما ال

 قرم شرالا نا بیرغ یا شزا نا وه لاق زد هباک نم
 یظفل ضراو ردلوک او رولوا هدنزرط جاص هکردتابن عوار قرارا ماللاپ
 اضرا ضرالا تضرا لاق ردهتسانعم قوا ناوارف یراچ كرب رولوا ردصم

 تضرا لوق ردهنسانعع قلو وا راچ یر و "الکلا مو شک اذا لوالا بابا ن

 روئید همدآ شمارغوا ها ماکز ( ضورأملا ) *الکلا ةرشک ابتدج و اذا شرالا

 هکر وند همدا لوشو موکرم یا ضورأم وهف لوه ءان ىلع لج را ضرا لاش
 ینسدوکو شاب دصفالب هلغاوا باصم ندنسنهشناط ن دوعا نلدضرا لها
 لها نم لبخ هراص اذا ضورأم لجر لاق هلوا رردتا تکرح بپودانیوا
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 لاق ردهتسانعم كغیا تسکش ینو مدآرب و 4 فنع اذااصیه صیب "یا ساه
 ساه لاقب ردهنسانعم قمهنفاصو قمرفج ىم شوثو اهفد اذا هفع صاه

 ليف كيم ( سیاهلا ) روئلوا قالطا هنسج كشوف سیهو هيس! یر اذا ربطلا
 ربطلا اسم دونید هرازپ قجهرفج شوف ردهدنزو دعقم کردیم كصيهب
 هستم

 رد هن انعم چا ینرلزوک یا كيوک هدنن زو لیعذت ( سیسیتلا ) ( ءایلا لصف
 تس.صا لاش ردهنسانعم كلبا راهظا یقرلتابر و ضسصح اذا وراسا یمس+ لاش

 تصصسی لاغ رد هنسأانعم قوا ی رکعج رابه-او تابو تالاب ت توفت اذا ضرالا

 لاق رد هنس-انعم كلنا م وعهو هلج هر زوا نععدو روللاپ مش دفنا اذا تالا

 هیرک 4یوکسم كوو یصف كلاي ( صنیلا ) ممیلع لج اذا مرتا ىلع صصی

 كواوو كاي ( یصویلا ) ردفع* یسرب دوخای رد واقم ندنظفل صب روند

 راوح ص وصحم هنب رايد قاع هلیس هدش كابو ی رک كلەددقم داصو یصف

 رواوا ثیبخ كب هل تهج دیصو نوزوآ نده ۲ یرلد :انق هک ردییسا شوقرب ن دح

 دام الا بر نوع ار ردن دنرع ون :eS هکر دشوق ۍرک دید Ean ىلع

 ےک

 مک ة زمهلا لصف ۳ EA داضلاباب رم

 نوحا قمقلاق یرفو ىلا كوا 2 هنوکس لالو ا یک كنءزبه ( بالا )

 اضبا ریعلا ضبا لاق hr mg ب پوکح هنس هج بوک وب یتس هیکلیب

 كنهکرو ضرالا نع هدب « عن رب یتح هدضع لا هدب غص ر دش اذ ذا یناثلا بابلا نم

 باصا اذا هضبا لاق ردهنسانعم یمروا هرمط یکیدید ضابا هدنغایا كناويح رای

 هد هګلاق ضباو یہا رب دف دح الا مو ضابا قرع هکر بد ح راش هضابا قر ۳۹

 یاودو یاومو ضبق AE ضبا لاش ردهتسانعم قالزو رمط یر رک دید ات

 رد هتسانم» قلاوا اسو اهالخ اذا هیشالا ضبا لاقت ردهنسانعم قلق بیم بول
 ۵ رحم اذا ىلا ضبا لاق ردهن-انعم كليا تکرحو نکس اذا "یثنا ضیا لاق
 یج روند هیا تجهدیا دنب هنلوق ینسهعکلیب كهود هدننزو باتک ( ضاوالا )
 هبدشپ لبح وهو ضابقنالا طرف نم ضابالا یف هلاک لاق هنمو هلدیتض رولک ضبا
 نالوا هدنزو جا كزید هکردیعسا كرمطرب هدقایا ضاباو هدضع ىلا ربعلا خسر

 هیضابا هکردیجراخ یهمتلا ضابا ی هقادبع ردنداتسا ضاباو ردقح هوا مط كوي
 هیرقرب هد همام هدننزو بارع ( ضابا ) ردرلبستنماکا یسهفاط جراوخ یراک دد
 ساج ( شیلا ) ردشمالروک لحرب نوزوا یرلجاغ  امرخ هدایز ندنآ ردیدآ |

 هدنزو
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 كيکیروف هدنسهدوک كمدآرب (صیربتلا) هدلج فصحاذا عیارلا بابلانم اص ره
 افصح هند لعتشا اذا لحرا صره لاق ردهنسانعم قمش وط بوناپ هلغلوا ادیب
 بولیکر ا وص هدننزو هنیفس ( ةصیرهلا ) ردها همحم داض هرو زم ةدام لوق ىلع

 روند هنید روق جاغآ هلن رسک كنار و كناه ) ةناضن رهلا ( روند هرب ینیدروط

 نهم تا كعرو یدر وقف ج اغ هدشبزو هح رحد ) ةصن رهلأ ۱ هیت ات مر

 دداصو یصف كناه ( صهلا ) تعم اذا رصشا ىف ةناصن رهلا تصنره لاش
 اصح "یشلا صه لاق رد هنسانعم قءافوا بوصب دی ایا یی هنسن فوج رب هندی دشت

 شرق بولیصب هلقایا ) صوصهملاو نصيصهلا ) هخدشف هئطو اذا لوالا بابل ا نم

 یارانلا صوصه لاق ردهنسانعم قماردلی صیصهو روند ههنسن فوج شلدافواو

 ردیشادن رق كعك نب هرم هکرد یول نی بک نیا هدننزو ریبز ( صیصه ) اهصیصب
 یک شتآ یرازوک ھیعف كناه (!صاهصهلا ) رد نايس تنب دیش یسدلاو
 نبسعلا قاربلا یا صساهصه لحر لاش روشد همد آ ندا اعل بوادل راب

 دنف روزو یوق هدننزو لحالح ( صهاصهلاو ) هدننزو ده ده ( صهصهلا )

 ردن دنین دحم هکر د لهاک نا هدننزو ناسغ ( ناصه ) روند هنالسراو هناسنا نالوا

 كبفک نی ساع نالوا یردپ نب ربو ردنط هکراردبا دشا هک كناه ناد
 صصه لاق ردهنسانعم قعادلراب ینرازوک ناویحای مد آرب ( صیصہنلا ) ردسفل

 | هنزوک یاو یرگادبد لیف هدشزو هصاخ ( ةصاهلا ) هینیع قرب اذا لحرلا

 ( ةصهصهملا ) هصاخ لیفلا نیع لقف هصاهلاام كل ليق نا لاقى هتمو روتل وا قالطا

 هنمو رونلوا قالطا هنرازوک هدنتفو هک 2 ازین رخ هصاخ هلیس هين لعاف مس

 هدننزو هلرلز ( ةصهصهلا ) هصصلتلا نویع ليللب لقف هصهصهلاام كل لیف اذا

 ؛ رفنصغ ( صقنلهلا ) هرغ اذا هصهصه لاقب ردهنسانعم قمشص هللا لا ین هثسن رب

 لاق رد هنسانعم كم تا هدننزو سل ( صمهلا ( روند همد ] رودو هدننزو

 لتق پوکوح هنتسوا بوقب ید آربو هلک | اذا لوالا بابلا نم اصمه هک صمه

 صمه ( صاقغالا ) هلتفو هالعو هعرص ادا الف صمه لاق ردهنسانعم كليا
 یادعم ( صومهملا ) هصمه ییعع االف صقها لاق ردفدارم هديا یانعم ها

 داوفلا صو همدآ نالوا لیدنقص تیاض یلکوک هلتسامو ردلوعفم ندا

 هدننزو ج رز ( صننهلآ ) هثوغطم یاداوفلا صو لحر لاق رونلوا قالطا

 "یدر ریقح فیعض یا صینه لجر لاق روند هیسک کو ریقحو فیعض
 مظعلا یا صینه لجر لاقب رونید همدآ ولنراف كویپ هدننزو ذفنق ( صینهلا )

 لجرلا صینه لاقب رد هنسانعم كلوک هجمای كب ندنزو هج رحد ( ةصبنهلا ) نطبلا
 لاق ردهنسانعم كلبا روز ههنسنرب هد زو صیح ) صیهلا ) ایفخ كعض اذا
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 ۱ ردهنسانعم گپ همدآ ولئوب هصف بوک» و را یئوپ هسکر هدننزو لعافت

 یمعا هود هدنذو لعفن ( سفوتلا ) سفوالا هبشن اذا لج لا سفاوت لافي
 یران؟ قراتا هصق هصف یرلعدآ هکرد هنسانعم كبرو هدب ینافن هبا كلی
 هتد 2 یک ردا قد یرهلن نالوا «دنتل آ یرلفایا لوف ىلع ردفج هوا قلغ رو
 رهوا ببلاو قلعلا نيب هراس ادا رمعبلا صفو لاق رد هنسانعم كم رو قرهسب

 كشوكرب هدننزو صهر ( صهولا )مكي یا هتشاصش هلاک یشلا ف ًاطولا ةد

 یاثا پابلا نم اصهو وخ را "یثلا صهو لاق ردهن-انعم قم بورق یهتسن

 فنعو ادیدش هکطو اذا هصهو لاق ردهنسانعم كفکج پوسب هند و مک اذا
 مالشلاهیلعو ايب لع مدآ نا ] ثیدطا هنمو ردهن-انعم قآ یهنسن رب ها روزو
 افْثه ايفر هب یر ا۶اک یا [ شرالا ىلا یلاصت هللا هصهو دنا نم طبها نيح

 لاق ردهتسانعم قمربقو یعهداب یهنسن فوج یعهلوقم زو رقو نواقو شاب و
 هصهو لاش ردهنسانعم قاق یشاوط یناسناو كملنا یراوطو هخدش اذا هصهو
 زود نالوا هدنفلارا هعذطت رم "یشارا هدنن زو ۰ 1 ) ةصهولا ( هاصخو هبحاذا

 قوح یسکرب و هدنزو دادن ( صاهولا ) روشید هشرا ه٥ رکد ولقار وئواو

 هدننزو مظعم ( صهولاو صوهولا ) ءاطعم یا صاهو لجر لاقب روند همدآ
 لجر لاش روند همدآ نالوا دنوفو يص یک شلردشف وصو ولکنرید یزلکک
 كي» ( یصهوم واب ) هماظع تلخاد دف تناك اذا ةصهومو قلنا صوهوم

 یصخ هنسانعم دیبع روللوا قالطا هنسنج لوق رواد یلزوخ هلیعف كناهو
 ردبعشنم ندنسانعم

 صبه لاق زرد هنسانعم كلك هطاشنو شنج هنيتعف ( صبهلا ) 4 ءاهلا لصف #
 صبهلاقب ردهنسانعم كليا باتشو هلو طشن اذا مبارلا بابلا نم اصبح لجراا

 اذا نالف صبه لاش ردهنسانعم قانوا نوکشود هراکشو دیصو لغ اذا لمعلا ق

 رار ةو پ رطضم یا ندنص رح لاک هرزوا هنسن كجهسیو دیصلا لع صرح

 . كلذل قلقف هيلع صرح اذا هلک ان "یملا لع صبه لاق ردهتسانعم قلوا

 اذا هيف ضیتها لاقب ردهنسانعم كلا هلع یدو هدننازو لاعتفا ( صاتهالا (

 .كحفلا ىف غلاب اذآ لجرلا صبتها لاق ردهنساتعف كلوك هلطارفا و ل

 یا صب» لحر لاق روند همدآ دناعن ولشنح هدنزو فتك ( صیهلا (

 یصبهلا یشع لاقب رونید هکع رو هللعرس هدننزو یزج ( یصیهلا ) طیغت

 رد هنسانعم ثلوک هلطارفا یدو هدننزولاعفنا ( صایبعالا ) ةعيرملا ةيشلا ى
 دود رونید هزفحروق هدرخ هلنیتححف ( صرهلا ) هيف لاب اذآ كحضلل رمیجا لاقب

 لجرلا صره لاقب ردهنسانعم قماضوا هنتلع كيج یروق هسکربو هنسانعم

 ۱ اص ه
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 ( صقاوتلا ) فیاوطوا فلاءز:یا نالف ب نم صاقوا ااا لوشو ندد
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 دوب (صیصوتلا ) اهناق تقیض اذا ةأرملا تصوص و لاق ردهنسانعم كليا

 تص وص و ی ۳1 تصصو لاش ردهنسانعم القا قییضا یباقن نوناخ

 رد صاوص وید رفم رار ونلوط هنب را زوب را ريق هک روتیدءرلب اش كچ وک لوش(صواص ولا)

 نويو اهیسک اذا یاثلا بابلا نم صف و هقنع صقو لاق رد4:تسانعف قمرق

 هتلحار هب تصقو لاشو نر اذآقنعلا تصف و لاق رول وام زال هنسانعم قل رەق

 روز ینسف تا سقوو ماطاناب ذخو ماطلا ذخ كلوقک وهو هقنع ترک اذا

 ررلعتسه هنسانعم كلتا دردب ی رلقا رمط و یرلشاط نکرد رکسو ردیک هتوقو

 نویضو معو هصشا اذا هصقو لات ردلعتسم هنسانعف نیلسک ۷و وع یا

 ردزاج هدهانینعف هدن و ردنرابع ندکلیا عج یتالع نی ا راعضا هدندالطنصا

 "وتو ردب دا مضوم هد ناطيشلا دبقع هلا اعرف هد ه داب ) هصقاو ( صوف وم

 موم مات ح مود عفاو هد نقى رط هفوک هکر دب دآ وص ر صوصم هتعاج تھک

 ۷ كلام صافو یا ۷ لرو قحا وا رد دیهاسا هدنز و دادش ) صاقو ( ردیدآ

 ةع ۳ صافو رد 4 رو 7 هدفا ع داوس ) ةيصاق ولا ( ردند م رده نیک بهو

 قلوا هصو قوت كفرا ر نڪ ) ضقولا ( ردن و سه دیسک مان صاقو ی

 صفذوو هقنع سه اذا عبآرلا بابلا نم اص و لح لا ضقو لاش رد هنسس اد

 راثلا قا قلا لوقت راردیا قرئوط بوقارب هشنآ کرونا هنیرلقریق جاغا هدرخ
 هيام كیهضب رف ییا هک رولوا د رفم ندنظفل صاقواو نادیعلا راسک یا صقولا

 هوا رد ويقرب وک كنهود شل الشم رد را د دع نالوا وضع هد هفدص ی روند

 روند صقو هدام كت وا ا شا نسب ردن وی کیا هدنوا و لدو وخ تاکز هج راو

 هیف سای لاقف هددصاا ف صفو یا ا[ داعم تیدح هنمو 2: رانا لاق

 حسنلا ىلا لبالا نم سجا ىلع ةدايزلاك [ نیتضی رفلا نيبام صقولا "ی هلال وسر
 رود هیشک وان وی و هدنزو رجا ) ضقوالا ۱ قسط میرا لا اولا لعو

 صقوا کب لوقت ا د و برقاو یقنعلا ریصق یا صقوآ لخحر لاش

 صقوا هربص اذا هلا هصقوا لاقى ردهنشانعم قلق صفوا یی هسک رب لاعتم یادخ

 ( ضاتوالا )رد ةو ید رفه نود هن راجنوا كنب رلکک كنکو کن وب ( صضیافواا ( 2

 ارت يا اصاق وا موقلا راص لاش رود ةع اج قرقتمو هدنک ارت ړل تنور هه ۱ 4
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 - ناک اذا مم ةسباول هلا لاقب رود همدآ حول مداس ندا داقعا هنکیدنشیا رم

 ردیبدف مسا كنبآ رخالا میر هلم و ىه كواو ( ناسبو ) عم: ام لکب شب
 اصبو لجرلا صيو لاقب ردهتسانعم كلك هطاشت و شیت هنبتف ( صبولا )
 روید هلآ e قان وا هد زو فک ) صب ولا ) طشن ازا مبا را بابلا نم

 ثكمريو هنسن هرج همدآرب هدننذو لیعفن ( صیونلا ) طیشن یا صب و سرف لاقب
 لوش هدننزو س ( صحولا ) هیناطعا یا ریسیب ل صبو لوقت ردهتسانعم
 ردصه صجوو ردا رومظ هدنزو كز ربف لزوک هکرونبد ههلویس كحوک
 یاثلا با اا نم اصح و هد و لاش رد هنسانعم كع روس بوکح ین هنسا رب رول وا

 دالبلاب سیلو تفصا لوقت روند هقوغوص هدشزو هرغ ( دسحولا ) هب اذا

 : ردهنسانعم تکرح هدننزو صولخ هللا همه* یان ( صوخولا ) درب یا هسحو
 كنه ( ضصاخمالا )اك رع اذا ثلاثلا بابلا نم اصوخ و ىا صخو لاش

 يغاشا یرفوپ یار نایروک ندوخرق هل بس تکرح یراوس ندیک هنابای هل رسک
 لعج یا بارسا ق بک ارا صخوا .داقب ردندنالبیحم هک ردهتسانعم قعانیوا
 ۱ يل صخ وا لوش رد هن ساتم كمرو کر و هحزآو یرخا ههفخت و ةرم هعف رب

 زوس ماال هيسك رب هايلوكس كلادو یعهذ كواو ( صدولا ) امم لقا اذا ةيطعب
 هقنسب ملام الک هلا قلا اذا اص دو صدب مالکب هيلا صد و لاقب ردهنسانعمكليوس
 ك٤ا عض ودرب یهطرو+ قواط هدنن زوصرف ) صرولا ( ردلک دند هیلاع تاغل و و

 (صارالا )< ضبلا تعضو اذا اصزو ضر ااا زو لاق رد هتساتعم

 تس روا لاش رد هنسانعع صرو هدسزو لی اعم ( صضی روتاو ( هل رنک كنم

 یغلارا یدهقم نکردیا تجاح یاضق صیروو تصر و یتعع تصروو ةجاجدلا
 ۱ اضی روت رجلا صدو لاق ردهنسانعم كلتا اغلا ند رب یب_یعیسط طف پوحآ كب

 عج 3 روشد هروع لوس 1 صا رعلا ( یداو هاروخ راتح یترسا اذا

 و یرهوج تئطو اذا كاد تناک اذا ر حا رهم :ا ما لاقت هلوا رلثدح هدنناننا

 یححف واو( صولا )-یدلیا ت هلا همهم دا ض جاب یشاب نده و ی هدام

 EE لمعلا صو لاقی ردهنسانعم تلشیا کو نيم یشیار هلدیدشت كداصو

 ساوسو ( صاوصولاو ) هدننن و رعرع ( صوصولا ) همکحا اذا لوالا پابلا
 رظن لا نونلوا رظن ند | هک روتید هکیلد دمو وا زوکنالوا هدهدرب هدنزو

 (تضوصولا )ی رظن نيع رادقع رتسلاق قرخنم یا صاوصولاو ص وصولا ن
 لج را صوتو لاق ردهنساتعم قاب ندکیلد یرلک دید و هدنبو هس وضو

 صوصو لاق ردهنمانعم جا یرزوک ۔یکیا كبوک و صاوصولا نم رظن اذ

 دونی روک یرازرک نامه یب كلا راطیباق كنمزو نوناخو هینیع حة اذ ذا ورخا

 أ تایا
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 صوم ردشش وا قالطا نوجیدل وا :هرردلاق یرفو ینشاب یک شک روا یتعب صئان

 هغرالآ بولی رآو رک ذیساک ردهنسانعم رع كمريد ص ونو ردذوخأم ندنسانعم يآ

 لاق ردهنسانعم قغارواط همايقو هقرافو ی اذا هنع صا لاق ردهتسانعم قلوا
 یا صانمنم كلام لاقت رد هنسانعم ذالمو ام رلیحف تیم (صانلا) لبن اذا هيلا صان
 ( ةصاننلاو ) هلیحف كنون ( صیوللا ) ردهتسانعم كريد رولوا ردصم صانمو اجل
 لحرا صال لاقب ردهنسانعم كمربد هدرانو هللاعف ( ناصوللاو ) هدنزو هانک
 ی هنسنرب هدنزو هر ( هص ولا )درع اذا اناصولو اضونو هصاینو اصیوو اصانم

 ءالاب ةلقلا یا هصوتلو هرهط لاق روند هغاشیاپ هللا هنسن یربغ دوخاي هلا وص

 كنز ( ةصانالا ) یدلوا لیدبت هلو میم یدبا هصوم ىلصا كلوب ريغ و
 هدننزو هلعافم ( هصوانلا ) هدارا"اذا هصاا لاق ردهنسانعم كلا دارم هلل رسكا

 بوشرود هبهنسن رو هشوان اذا هصوا لاقب یدنلوا رک ذ هکرد هنسانعم هشوانم
 رد هنسانعم كمت رد ( ةصانتسالا ) هسرام اذا ض وان لاش رد هنسانعم قعشاچ

 ردهنسانعم كنرتوک رار. هنشیا بودنا كرم یدآ روک رح اذا هصاتتسا لاق
 ردهنسانعم كمربد هک رکس تاو هتحاح ف ه پهذف هنخها اذا هصانتسا لاق

 هن تک ر هدب ړو جیک هما )اي رعلل 3 رض ادا شل یا
 روناج یر اک دید برک ص ینو ةن هفیعض دل ۳1 اذا اض ضن صان لاق رد هنسانعم

 ۱ یک ذفنق ردیعءا

 هب صأو لاق ردهنشانعم ا هر هدننزژو دعو (صأولا ) ( واولا لصف #

 تعاج هدسزو هنیقس ( هصب ولا ( ضرالا هب بر اذا اأو صّب ضرالا

 سانلا یا یاوه صولا یا یرذزاام لوقت هنمو رد هنتسانعم ساو ردهنیسانعم

 رذ هنسانعم قلوا جد بولیش سا وا وص هدښزو لعاش ) صاوشا (

 هدننزو سح ( ضیولا ) ءاللا ىلع اوج ا زتو اوعمح اذا مو قلا صءاو لاش
 اصبو صب قربلا صیو لاقي ردهتسانعم قماردلپ هلیحف كواو ( صیولاو )
 اذاو ربا صبو لاقب ردهنسانعم قجبآ یرازوک یینا كیوک و قرو حمل اذا اصیوو
 ابن شک ا اذا ضرالا تصبو لاق رد ةنسانعم قلوا ناوارف یاب كربو هینیع خف

 ضرالا تصیوا لاق ردهنسانعم قلوا ولتوا كب ر هلسک كنءرمه ( صایالا )
 ردهنسانعم قمقح هروهظ بوادلراب کلا كشن او رشک تب ثاذ تراص اذا

 هب هتسن قارب قول هدنرو دادس ( صابولا ) اهبهل رهظ اذا یرات تصبوا لوقت
 نوللا قارب یا صابولاک صابو یش لاشب هنسانعم رق رونلوا قالطا هیآ و رونید
 دلا هدننزو هنیفسس ( ةصیولاو بارلا ] ردیلع ار ( صیاو ) راک
 هصیاوو ردنداحتا دیعس نب ةصباوو ردیما مضوم ر هصباوو رووا قالطا
 ك
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 یی هسک رب هدننزو لعفت ( قلا ) صلتا ینمب لج لا صقتا لاقب ردكم وص |
 م یا هسفث وه لاش ردا صرف ین ومات هکر د هنسانعم كلبا تمذمو لصف

 لاش ردهنسانعم كمسیا ینیا لی رم فسا كل هنسن رز ( صاقتالا ) هم و هيف

 هدننزو سولج ( صوکلاو )دنن زو سکع ( صکلا ) هطص-ا اذا نما صفثسا

 قءهروط و ریکو كلو رک بوغا مادفا هبهدامرب هدنزو بلطم ( سکشاو )

 اکو اصوکنو اصکن سالا نم صکد لاش ر وئلوا ربت قملق هکر د هتسانعن

 ثكعودو رک هرزوا ز با نکیا هدشیا رب ربو ماو هنع اک کت اذا لوالا باباا نم

 ردص وصم هربخ وب و ربخنم هيلع ناک ا۴ عجر اذ ذا هسقع ىلع کت لاقب رد هنسانعم

 یرشجخ ز هگربد ع راش ردردا یلاعتسا هد رش دواب یدایا مهو هدنفالطا یرهوح

 هگدتن ردردصم هدننزو دعقم ( سکتلا ) رلیدلپا مت ید یرارناسو عاطف نباو

 یا اصکنم ذخا لاش روند هرب قحهلوا هغرالا رولوا ناکم مساو ید وا رکذ

 پابلا نه اص رعشلا صم لاقب ردهنسانعم قاوب لیق هدننزو سل ( صفلا ) یض*
 نالوا هدنرهرهج كناوسبن هک روند هبهطشام لوش ( ةصمانلا ) هفتن اذا لوالا
 یتسهرهج هلیسهیب لعاف مسا ( ةصغخلا ) هلوا ردیا نییرت هلکمردیک بول وب یرالیق
 ةصمانلا نعل ] مالسلا هيلع هلا ثیدلا هنمو ح راثلا لاق روند هنروع ناردلوب

 یراص هک وشرونید هرالیفنالوا هدرخو هجا كي هدند ههنیتحف (صغلا) [ ةصغلاو
 بغزلاک هار یتح قیفد قیقر رعش یا صغ اههج یف لاقی هلوا رونیروک یک یون
 هار ىتح هتفدو رعشلا هقراریز ردسشلیا ریسفن هلا هاسم هرزوا ینداع فل وم
 هصیق كب صاو ردهدنلب وأت قیفدو قیفر رعس هک ردشلیا رشت هیرابع بغزلاک

 یک تېس ندنآ هکرونید هنابنرب ندنعون یئوا ریصجو  رونید هنکلی شوق نالوا

 هلرسک كنون ینو یشا ندننهو یرهوج رولیزود رلقبطو قایق هرلفرظ ضعب
 یا صب رعش لاقت روند هراایق شفلو هدنزو ربما ) صیغلا ) ردعلیا دیش

 هنب هلغلوا شمراپوق بولو هلبرلزغآ یرلنآ یثاوم هکرولبد هرلتوا لوشو وتم
 ( صافلا) ردشابا مهو هللا دیش واد هلوا شغل وا لکا یقرهوح هلوآ شف هزات

 رهش هدشنزو بارع ( صافلا ) روند هنلت كليا شلروک ةنکيا هدنزو باتک

 ۸ لوقت رولک هصعاو هلنیتبخ رولک صعیج ردنابع ندنوک زوتوا هک رد هنسانعم

 ( صاعالا ) زدعض ومرب هلیحف داص و یعض كنو ( نیصاع )ارهش یا اصاع یاب

 علط اذا تسلا صعا لاق رد ه:سانعم ثمر وتس وک جوا تاب هلسسک كەز

 أ رد هنسانعم قاوي قوح یرالیق هدننزو رک ( صاغتاو ) هدننزو لیعفت ( صیغتا )
 كفلوریک هدننزو صوح ( صوثلا) دصع اذا اصاو اصیم رعشلا صم لاقي
 اعادروند ERS صوو رخت اذا اص و صوت هنع صا لاق. رد هتساتعم
 س
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 رد هتسانعم كالوس رت رت دون های مک كنه مه ) صاشالا ( هنسانعم مد ٌهعفد

 ثعضلاب صفنا لاش رد هنسانعم كلوک قوجو اعيرس اهانآ اذا ةملکلاب صقتا لاق
 اهلوب ةاشلا تصفنا لاق ردهئسانعم كمهشيا كد كد ىم نویفو دنم رك اذا

 كليا تراشاو نمر هلقادود یک, رلیوس زومر همدآربو هغفد هعفد هتحرخا اذا

 هدننزو هلعافم ( ةصفانلا ) نمره اکرادا اذا هتفشب لحرا صقنا لاق ردهتسانعم

 ( صافتالا ) هسید رولوا قاربا کدس ریقنف اهش مهثیا هدنب هشیا نس هیسک رب

 مات ءا ریتسا 7 كرس وص هلسانت بی ۱ ندنرلقلازا قمر برم كنه ره

 هنح و رح كل و هیش قعالط وص و بول سس وص هنسان A1 از رازدبا نوجا

 ( صقلا ) رکذلا ىلع عباصالا للخ نم ءالا شز اذا لجرا صقتا لاقي ردرادم
 كمدار هلع كنو ) ناضقتلاو ( اط و راک ذن ) صاقتتلاو ( .EAT صقر

 ا اناصقنو اصاقنتو اصقن هظح صقنا لاق رد هنسانعم نتلسک | یتبيصن
 رخ اذآ هنقنب صقن لاقي رولوا مزال هنیساتعم نرسکاو رز رسا یا
 رونلوا رببعت ككا هکرونید ,رادقم نالیسک ا ندضوقنم بولوا مسا ناصقنو

 لایعتسا هدلشع و ند یظفل ناصقن و هله تهاذلا ردق وه و اذکو اذک هب اصقت لاش

 بول وا نیس ییسانعم ناوهو فعض صقن هرو هنناس ات نام ناخ ق لاق

 [ ناصقنیال دیعارهش ] ثیدل اف و رونلوا قالطا هنباهذ ماملادعب كنەنسنر ناصقن و

 ددع ردقن ره یرلیآ ىع ادع هللا رطف دیع یتیم اددع اصقن ناو مکلا ف یا

 زوقط یکی یاطمز یعب رزلوا صقا هلرتهح یراهاکحا راهسلک صقان هل رلتهح

 عقاو اط هد مول و نوسوا ضراع ددرو 9۳# هیکیلق هد نج نکن دن وط نوک

 سوهان هدننزو هنیفس ( هصیقللا ) زسهیانا ادا صقا ی همزال كسانم هسا رولوا

 ۱ دعیق ولا یا هدصیقنلا هذهام ل وقت رول وا قالطا دتم دم و تیغ كح هدىا صقن یسات

 قالطا ههفیعض تلصح د وحاب هب هیند تلصخ م زلتسم یراعو تبیعو ساللا

 ولتط وص هدنن زو هما رک ( دضاقلا ۱ دفیعض وا هیند صح یا دصرق) لاق رو وا

 تذع اذآ سماشخا تابلا نم هص اقن ءا صقن لاش رد هنساتعم قلوا زاوکشودو

 ءام ت تب مش لوقت روند هب وص اوکو واط ردفص و هدننژو ربما (صیقلا ) .

 یا صیقن بط لاقت روند هبط نال وا شوخ ىسەجمار اقلطم و ادع یا اصن

 (صیقتلاو TR لاعتفا ) صاقتنالاو ۱ هل رسک كنم مه ( صاقن الا ( دحا زا هبط

 تلسکا صاقتلاو هصقن نغم هصقنو هصقتناو هصقنا لاقل رد هس انعم نیلسکا
 هلآ نوا | ریتسا 0 صافتاو صقتاف هصقن لاق رول وا مزال هنسانعم
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 هیتبکر تا ادا ریعبلا صئسن لاقب ردهتسانعم كم رد هخقلاف بوکو ج هرب یرازبد

 هدنزویرب هکر کچ هلبئوکس كایمو ىح كنون ( صحلا ) شومناا ك رأوا شرالا
 ثلافا بابلا نم انس شرالا دارا عن لاقت ردهنسانعم ك 4اب یاب نالوا

 بابلا نم اصعن لجرلا صعت لاقي ردهتسانعم لیام هنيتهف ( صعلا ) امناب لكا اذا
 یا یا یتسعا نم وه لوقت روند هراسناو ناوعا ( ةصمانلا:) ليا اذا عبا زا

 رد یاری صا رب ندامدق هصعان نب داو ردذوخام ندنانعم لیا وو

 ردهنسانعم كلك هبضغو متخ هدنن زو لاغتفا ( صاعتالا ) ردعض ومرب ( ضعاونلا)
 ندنکلیدنک هرکسندقالش بوچ روسو درحو بضف اذا لجرلا صعتا لاقب
 هدهداموب یرهوج طوقسدعب شعتا اذا لح را صا لاش ردهنصانعم قم و

 راس هک ایوک ه4هح و ردبه و یسلیا تب ود ردي كلح ررب قرهوا زساه صعاب

 یرهزاو ٹیل هک رد ح راش !دلیا مهر هل رج ییهدام هلغلوا شمالیا مد هنت

 ہد لم دنع یتدب رع توبث كندام و هقشب ندب رک دلیا تو د ردیعا كالح رر صعا

 ده اق جاع ما ملا بویلا ضرعت ههرأس دام یرهوج هل رلع د ردک د صوص

 هو یرود ف كنهمهم نیغو كنون ) صغللا ) یدلیا رق کا هج“

 لاش روند هکمروتک ینسب ربغ پودا 4 5: یرلنآ هرکصندکد روح | بوروتک

 اهرتغدرواو اهفرص تبرش اذاف ضوا اهدرو ناوهو اصغن لبالا درو نالف
 اصقن لجرلا صغن لاقي ردهنسانعم قلاق صفا بویلوا ما یدوصقم كمدآرو

 صقا بويا وص هرزوا یدارم هود كلذك اهدارم می مل اذا مبارلا بابلا نم
 رايد بارمذلا صغن هتسلوا ماما هنسن كج هاو رارد ريعبلا صغن هسلاق

 كلبا ردكم یتسیاکدنزو شیع كل هكر ( صیفذلاو) رك كەر ( صاقنالا )
 كمدآرپ هدنزو لعفت ( صغتلا ) هردک اذا شیملاهیلع هلا صغنا لاقي رد هنسانعم

 ثردکت اذا هي دعم تصفس لاق رپهنسانعم قلوا ردکم یمیاکدزو شيع
 اذا لبالا تصغان لاقت ردهتسانعم قلوا محدرم هدننزو لعافت ( صغاتتلا )

 رت نکلوک هکرونید همدآ ناوک قوح هدننزو بارع اف ( صافتلا ) تجدزا

 هیسک نالوا ردا لوب هکشودو كدحضلا ةربثك یا صافنم لخر لاقن رونلوا
 ولتط هدنزو سیفن ( صیفثا ) شا رفلاق ةلاو یا صافنم نالف لاق روتید

 ل راه هدنزو صفح ,( صفلا ) ردهنسانعم بذغ هام زوتید هبوص راوکشخ و

 ثكلیوس مت ريت یزوسو هعفد اذا هلوب صف لاق ردهنساتعم ڭغا لوب لراح

 هکردناع رپ هدننزو بار( صافتل") اعبرس اهالإ اذا ةملكلاب صقن لاق رد هتسانعم
 باخ لاتش نولوا اله كزەدا لوب لراه لراه بول وا ضراع هن نویق
 دون داهاق یافت ز هدر ا (دضقلا ) اهلاوا صذتس اهلءهادوهو صاغ ءاشنا

 مد دعهد 1 7 ےس
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 ن نتابصع و ءایلوا هدنقح دا ريق هلغتوا لوهجم ردصم ندهلعافم قاقح هن الات

 قاقح امار رول وا كعد كحراو هنس هب رک كیا هعزانم ود ءالواو قحا ندنس

 دولوا هراعنسا ندنآ هلکشد ههود شهرک هنشاب ترد هک ردیعج كتهقح یطفل
 صالخ ندرغص لاح هدر ربق یک ییدلک هنماکنه یتیحالبص رلحو بوکر هقح

 كنابصم نالوا مز دیس وم یر وزو دابر یراقدلوا بای رد 0
 هریک حاکن هبا ثیدح و رولوا كعد ردالوا و قحا ندنرهدلا و یرلتبالو

 ماما رد رلوق یفاشو كلام ماما ا جاجحا رلندا طرش یب لو هدنصوصخ

 صاصن هنمو ردندنسانعم ك ا هدنژو دادش ( ضاص | ( رد ورم ید نرہطظعإ

 زا رد [ مسا ندنسانعم عافترا هل رسکح كم ( خللا ) هکر یا فنالا

 اقا زو رود هربرس و اهب یلدنص یرلفدنروئوا هلتشز و بیز ییلک

 كن آ هک ر روشید هعفنرم شارف نالیاپ هرزوا یر یر یک تخ نوحا ناک

 ( صاصخالا ) هيلع عفرام یه و ةصنملا ىلع ندحقا لاقب رولوا فافژ هدنرزوا

 تصسا لا رد هنسانعم قم رووا ه رزوا هصنم نلکح هدشزو لاعتفا

 اذا "یشلا صتنا لاقی رد هنسانعم قلوا ضبقنمو ةصاملا ىلع تدعف اذا سورعلا

 بصتنا اذا حرلا تا لاقب ردهنسانعم :قمروط بولیکید هنسئرو ضبقنا
 يخف كلون ۳ عفئرا اذا "ىلا صتنا لاقي ردهنسانعم كلسکوب و

 ءاوشلا صن لاقت رد هنتسانعم قماد رزچ كرتهدیا رب رح هرژوا شن 1 ی

 ردهنسانعم قماسیق ترف ترف هرعتو رانلا ىلع توص اذا یناثلا بابلا نم اصیصن
 فص و هکع روب نال وا دیازب و عفر هک دنک صیصن و تاغ اذا ردقلا تصذ لاق

 لا ررليتتسم هتسانعم ددع و عیفر دح یا صیصن و صن راس لاق یک ک صن رولوا

 روشد هنی وا دو دن کم مدا هارد تی« ) ا ) مهددع 5 موقلا شیفت

 ' هيم هلک زد یعاتمو ا تراک ا ردقح هلوا فافزلاراد نسا ج

 دب هرس یشید هلیحف كنون (ةصنلا ) حلا یا الاف دغ ابتیأر لوقت یدنلوا
 كوا كنشاب كناوسن لوق ىلع رونید هحاص مانوط رب هليمط كنو ( ةصنلا ) رونيد

 لصخ یهو ابتصن عطق لاش رونید هلك اک ناقراص یرعوط ةنیزو ندنف طظ

 هکر طلا ربثک هدننزو راترت ( صانصتلا ) اههجو يلع عقب ىذلا رعشلاوا رعشلآ نم
 هدننزو لیعت ( صیصلا ۲ هکر لا ةربثک یا صانصن ةيح لا روند هنالب نالوا "

 كلبا قیقدئو هشفانمو اصقتبسا یک یک رک نوهدامرب یسهلوقم باسح و لاوئس
 هل رو ھام (هضاتا کاو هيلع یصقتسا اذا هعرغ صصن لاقب رد هنسانعم
 هدشنزو هز ( دهصخصلا ( E ین هب ع ضان لاش رد هنسانعم صیص

 هود و هقلقو هك رح اذا ىلا صتصن لاقت ا
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 ندن ریبافا هدنزو لاعتفا ( صاشتالا ) راطقالا فرثم یا یصاشن سرف لا

 باه” ( ساشللا ) اههلتفا اذا :رجشلا سشنا لاقي ردهنسانعم قم ریوف بوکح
 یشدویک كن آ هک ایوک رووا قالطا هثبش نالوا یوتسمو رارب هبهتسنرب هدننزو
 لاو لی صاشن تیارو ابارتا نک اذا راوج ساشن تبار لاقت هتمو ردعفتم

 ها دانسا یربخ رب هیدیدسخت لداص و ىضف كلوا ( صثا ) هيوتسم تناك اتا
 اذا لوالا بابلا نم اصن هيلا ثیدطا صن لاق ردهنسانعم كلبا عفد 2د هه

 رد هنسانعم كىروس د نوعا جا رسا یبا ناعم دو ۵ را وط و هیلا هعفر

 رد هنسانعم كلا كي رحش و ریسلا نم اهدنعام یمقا ر زا اذا هتفات صن لاق

 یعاتم و هک رص یا ابذ هفنا صاب نالف لاقي هنمو هکرح اذا 'یكا صن لاقی
 هضم لعح اذا عانملا صن لاق ردهنساتعم كلبا فسا بوزید هرزوا یرب یرب

 ردهنسانهم قمردشارا یتسهنوا بوردش روص ینتیاہ كني رب ندهسک ریو ضعب قوف

 لبدنسص هدنرنوک نوکود ییا و "یشلا نع هتاأس یصقتسا اذا نالف صن لاق
 لردبا ادات راندیک بولک ردفراعتم هدناتسب ع هک رد هنسانعم قمت رووا هرزوا
 ردهتسانعم قاق نایو راهظا ییهتسنربو ةصنملا لع اهدعقا اذا سورعلا صن لاق

 فقول هدنآ بودیا دانسا هربک اسیر یلعفو لوق ربو رهظا اذا "یشلا صن لاقب
 یهتدنر و هيف هفقو و هذنسا اذا رک الا سیرلا ىلا هصن لاقب رد هنسانعم كلا
 ام "یش لع,هیع اذا هصن لاقب ردهتسانعم بليا نییعن هرزوا یش رب ندایشا

 نیا | تلاد ةیانعم نایلوا لقحم ریغ هک ثیدلا صنو نآرقنا صن هکرید ح راش
 ندنوب ۰ هاهقفلا صن ز نالوا هنسانعم لیلدو ردذ وخأم ندانعم و ردنزابع ندظفل

 :صیصا و صن و EA ندیرلا:عم راهظاو جارضا ضعبلا دنعو ردذ وخأم

 هللایضر يلع ثیدچ هنمو روند هننیامو غلبم ثكئيشرب و رک ذیس اک ردهتسانعم

 نفلب اذا یا [ یلوا ةيصعلاف ییافلأوا قاقلا صن ءانلا غلب اذا ] هع

 لاقف نيف قوحوا ماصلنا وهو قاقلا ىلع ابیف نردقوا ايف نلقع ىلا ةياغلا
 وبنشا نه رفص یمننا ىا لبالا قاقح نم ةراغتساوا قحا انآ ءايلوالا نم لك

 ردهلیاونع قیاقحا یرو قاقلا یر رایدلیا تیاور هنوک ییا نیئدم هدشدح

 صن دوخای و قاقلا صنءالوا رلیدلیا هیجوت هنوک جوا رد هبانعم رب هدیسیکیا

 مایق هنطاصم اهسفنب پولی یلاوحا و روما قیاقح كنسهفاط ناوسن قیاقلا
 هفرمصت هدروماو غ ولپ هکاردأو دشر غلبم یمسق ربق سپ ردکعد بتم كجهدیا

 یرلتالو كنابصع یک ماعاو رردارب هنصوصخ یجوزت هدنلوصو 3 رادتفا

 ۵ ربق هلغلوا هتسانچم هععاخم ندنیاب هلعافم قاقح اینا ردالواو قحا ندنسهدلاو
 رولوا كد هجراو هغلبم قحهلوا یتیحالص هکلیا مايق ه هصاخحم اهسفن یس



 ۳ رو

 دون هدنزو لاعتفا ۳11 صاعتالا ( بهذ اذا حبارلا بایلا نم اسم هج ص

 كمدآرب هدننزو سولج-( صودنلا ) بهذ اذا هل صعتا لاق ردهنسانمم صخ
 قلاموط ه رتشنط برق روح نوت نت نت ها یک یزوک كنهسک شاعو یزوک

 تط یا لوالا بایلا ن ۰ م اض ودب هنسع تنبط با قح ان الف برمو لاق رد هنسانعم

 رک ذیساک ردهنسانعع صد صودنو قحا انف صدت کف 2 اجرا ٽداکو

 :أرما لاق روننید هنوناخ نالوا زسا یراقانیق هدننزو بارع ( صادنملا )

 یدو ءافج یا صادتم اما لاش رونید هو اخ ز وغوا نقشاسو اهر یا صادنم

 لاق رونید هر وع هفلش نالوا یفخو شیط تیاغبو روید هروع نابز دن ریفز

 یشادسا اعاد هکروتید هيسک لوو دشابط ,اذو و هل دب يا اک
 موقلع ًارطب لازیال ناک اذا صادنم لجر لاق هلوا ردنا رلغبا ازسانو هورکمو
 با لا .یسلوقم :نابح و هلون نسف( دلا ] بش. رهطیو نوه کی اه
 بالا نم اصدن ةرتبلا تصدن لاق ردهنسانعم مع قحا و درج بولقص

 N ) هلیوکس كلادو ىحف كنون ( صدللا ا E و ذا عبارلا

 اضود و اصدن لحراا صدت لاقي ردهنتسانعم قبقح هرشط .هدننزو سواح

 كمربو یواچ بوارظ وا هرشط هنسنر و ج رخ اذا لوالل باسبلا نم

 قرتما اذا *"یثلا نم *یثلا صدن لاق یک یسمواچ همشط نداب كقوا ردهتسانعم

 لاش ردهنسانعم قمرقح بوکح ( صادنتسالاو ) هلرسك كنه مه ( صادنالا )

 یرقو هدشزو سولح ( صوشنلا ۱ جب رسا اذآ هصدنتسا و هنم هقح صدا

 نوتاخو عفنرا اذا لوالا بابلا نم اص وشن بالا صشن لاقي ردهتسانعم قّعآ

 تضفا و تزشن ادا ةر ۱ تصشن لاقش ردهنسانعم كليا نایصعو ضع هنحوز

 كلك ناش خو هنعط اذا 9 صشن لاش ردهنسانعم یا تبورودو اهحوز

 لاش رد هتسانعم قمازوا ش س د هد آو تشساچ اذا هشت تص لاق رد هنسانعم

 لا صشن لاقي ۱۳ قم رفج هاو ی هتسرب و تلاط اذآ هثس سیو

 حم لاقب رواد هد ولب كيكو ن نالوا تاق ثاق هرزوا یر یر لوف لع هد واب

 ضع قوف هضعن ۳ ته باعا یا" ورا صاشنلا رطق 1

 لا ( اهشا رو 9 ق ا من تناک زا صاشنم هأرما لاش روند هنروع

 رود هغارزم ناروط بولیکید هات و ر وبص ( صوشللاو ( هدننزو ریما

 نوجا قفتهبام ندقل هام مش وخر را شلروغو هکر ونب د هب هنکبت لوس صیشنو

 روند ه [ هتایلگ IT ET رها اوت ساعت ا 4 0
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 لیعف ( صیهفلا ) الاسف یا بالا هصاوم هذه لاق روید هب یدنشناب هدننزو

 اذا هو صوم لاش رده انعم قم رافا بودیا فیظتو لس یاولا هدنزو

 ءا سه« لاقن رد هنس ام« قااط هوس هدنزو لعفت ( ضهقلا ( هيو هغظن

 بودیک نوت یراقاربہو یرلنوا كرب هدننزو بایهشا ( صاصیهمالا ) سنا اذا
 ( ءاسهلا ) اهةرو و ابن بهذ اذا ضرالا تصاهما لاقب ردهنسانعم قملاق ريق
 قرولاو تلا ةبهاذ یا ءاصهم ضرا لاش روید هش را شات قالبح هدنن زو «ا رجب

 روند هنتوا هچزآ یشلش؛ هکش زونه هدننزو سبح ( نمبلا ) ( نونلا لصف
 هنسانعم كلبا ماکت صو ملط اذا لقبلا نم ليلقلا وهو یر صلا قفط لاق

 هدننزو هرع (.ةصدلا ) ملکتام یا ىنالا بابلا نم اصبت صبنیام لاقب رولوا ردصم
 قجوح هیصف كلوا ( صيبلا ) لک یا نصب هل تععمام لوقت ردهنساتعم هلك
 ردهنسانعم كمردنوا هجنآب یک قرلصا یرافادود نکیا رردشلتفح یرلشوق یمسق
 هاش رناطلا جییوزت دنع هینفش توص اذا ینألا بابلا نم اصيب مالغلا صب لاقب
 توص اذا روفصعلا صب لاقش ردهنسانعم كمتوا هجای شوق راسو هحرسو

 ندل وا یانعم روند های یخ هرکح ولسس هدننزو ءارج ( ءاصلا ) افيعض ات وص

 ( صحانلاو ) هدننزو سحم ( صهاا ) ةتوصم ىا ءاصب سوق لاقب ردذوخ أم
 هاسواجروپ كنهسک رب رولوا ردصم صحو روند هیهیشحو راج نالوا ریسق
 اذ۱ كاملا باپلا 7 اھو هفحش 4 تو لوقت ردهتسانعم كلتا ادا یحرو

 هنسانعم ليلا لصا روند هنید كغاط هيض كون ) صعلا ) هنع هت دا

 نا لا رونید هکشا قجتاق نمدوس و زسیروای هدشننزو روبض ( صوحلا )

 | هبک هلیبصس كلزومس كپ لوق ییع هیهقان زومس كيو نل الو اهلدلوال یا صوح
 نسل اهعنم ىلا یهوا نمسا ةديدشلا یا صوحم ةقان لاقت رونید هبهقان نایلاق

 هدننزو سولح ( صوحلا ( رد هنسانعم صوت هدن زو ریما ( صرخلا ) لا نم
 اذا ثلاثا بابلا نم اصوح ةقالا تصح لاقي ردهنسانعم كمروع كب هقان

 هنوناخ زسلج یسهدوک ولیو نوزوا هدننزو بارع ( صاحلا ) ةفلام تنم

 كلهم یاخو یصف كنو ( صخاا ) ةقيقد ةلیوط یا صاص ةأرما لاقب روتید
 لاق ردهنسانعم قل وا شراب شرو وی وی یسرد كنهدوک ندقلقرآ كب ھلي وکس

 ( ص خالا ) لزهو هدلج ددخم اذا لوالاو ثلاثلا بابلا نم اص لج رلا صع

 لاقب هلوا سخا شراپ شروب وپ وي یتسیرد كلریپ هکرونید هب یراق هجوق لوش
 تلنع دوخای كلرهپ هلک كن ەرى ( صاخعالا ) ركلا اهصخت اذآ صا زوج

 ]| دولا زكلا سنا لاق ردهنسانعم كليا شرای شرو ینددرد بودلقرآ ییەدوک
 | لاق ردهنماتعم قلقرآ بودک یا كنمدوک هلق ( صختا ) اصخ (ناهلعح ادا

 ضخ
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 نالف صام لاقش روند همدآ شنلیشاس ( صوغملا ) ردندعوج نایلوا یدرفم
 روند هبایق ناي ق1 دک و باک( صاللا ) صو وهف لوهحا ءان ىلع

 یک قلاب صالمو ردیدآ هیرقرب هدنلحاوس كنسهطا هیلعچ هدزکد قا صالمو

 ضالم و اش تاد زاب لاق هو رونق نیک
 ردهنسانعم كمروس كروب هلي وكس كمالو یعف كيم ( صللا ) تلفت تاذ یا

 هسکرب هلنیتصف ( صللا ) هب ید اذا لوالا پابلا نم ابصلم هیلس صلم لاقت

 بابلا نم اصلم هربغو لجرلا صلم لاقت رد هنسانعم كشود بو اف هنسنرپ دوخاپ

 كب کډون د هناغرواو هپا لوش مدنزو فتک ( سکا )الی زین ظقس ادا مبارا
 قلزب ناک اذا صام لبح لاق هلوا راک بواق لا ندنآ هلغلوا قحربص

 ۳ هلغل وا قجریصو زود هکر دیفدارمو هدشزو .دادش ( صاللا ) فکلا هنع
 ( صلمالا ) م د صالم نیا ای مهلوف هو روو هثیش نالوا روش ویس بویمروط

 زاط یشاب ا روند هب هنن ق هاو زود هک ردیفدامو «دننزو سلما

 صلما لاقب رونل وا قالطا سأرلاصاما هبهسک نالوا قجت ریص یک یوکساط بولوا

 دولوا فصو هکعرو ولتعرس كب هدننزو لیحا ( صیلمالا ) هطلثا یا سأرا
 نالوا روشیویس ب واق ندلا هدننزو هز ( هصللا ) عیرسس یا صیلما ریس لاق

 تیم ینحوح نالوا هدشراق نوناخ هیرسک كن هرمه ( صالمالا ) روند هغلاب

 یشزون اشم می تقلا اذا ةأرلا تصلما لاق ردهنتسانعم كمروشود قرلوا
 هدا زو نسحم ( صلملا ) هقل زا اذا "یشلا صلما لاش رد هنسانعم قمرذیاف

 روند صالم اکا هسا یداعو ر کا رونیدهوناخ نروشود قرهلوا تیم یتغحوح

 نیم ) صیللا ۱ ضال هب داتعا ناو ایم اهدلو تطق سا اذا صلع ةارما لاق

 رد هنساتعم ,r دوخای ردندنازوا نالک هدشنزو لیعف ندا ل2

 بوشیوس هلی رقن رب هدنزو لعفت ( صلقلا ) اطیلم اصیلم اهدلو تقلا لاش

 هدنزو لاعفنا ( صالمالا )ا صلع اذا میم صلع لا رده اف یا
 تیم ( صولا ) تلفا اذا هد نم صاعا لاقت ردهنسانعم بوس

 صام لاقب ردهنسانعم قمانشاب هچهتتسهآ م رب لوکس كواو و یضف
 “اذا "یّملا قضام لاق رد هنبسانعم قعوا لاو ایل هلسع اذا اص وم صوء بوثلا

 نوصوع مه لاق ردهنسانعم كشرود هغماشای یتنواف لهح واو بوث اب هکلد

 نت روید ها صومو تارم ثالث هلسش هوخاعب یا تاصوم ثالث دیسهلا

 قاص بول آ ناص نوا تراج هسکرب هدننزو لیعفت ( صیوقلا ) هتسانعم
 لسغ یاوناو نا يا صولا ین هرات لعح اذا لح زا صوم لا ردهتسانعم
 هماع ( هصاولا ) اهاقن و اهلسغ اذا هات صوم لاق رد هتشانعم كلبا ريهطتو
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 ا دلا ۸ رونید هجرف لوش و عاملا دنع لجرلا ىلع ص رح تناک اذا صوسم
 صوصم ج رف لاش رواک سیاصم یی هلوا رروص بوما 4ا یتبوطر نالوا
 هروع قرآو نویز كب ( هصوصلاو ةصوص ا ) بلا نم رک ذلا لع ال "هفشنم یا

 هضم ( ةضمسملا ) ةلوزهم یا هصوصسءو دصوسم ةأرما لاقب روئوا قالطا
 نوت ماعا دنیعدع هک رد هنسأتعم قمالاح هد مآ هی وا لد وص هدن رو

 هیقتو هناسل فرطب هشعض اذا ءالا ضعصم لاش ردنرابع ندقهقلاچ 4۱ أ
 لعقلا ] وبشآ فازم امت صع“ یا بونذلا هسعص* هنمو ردلیعتس# هنسانعم ریهطت و

 تداهش ثبات ءا ههوو رددابا ثراشا هتثبدح [ پوئذلا ةصمص“ فا لیس ىف

 هجزآ یهنسنر هدنزو لعفت ۱ صعقلا ) ردییبم ه ریدقن ًالصخ دوخاپ هیسهدارا
 لهم ىف هصع اذا "یثلا صس# لاقب ردهنسانعم قمروص بوما 4جترد هحزآ

 یک رولهصف ی ثكلز و پولی ر و یریکس كفا هنبته ( سعلا (

 قرهیفص هاب هاب هلا لا هدعب رولیرکا هفرطرب بویمهصب یرغوطرلقايا هفلوا
 باسبلا نم اصعم لجرلا صعم لاقب ردصوص# هلجروب هدندنع رلضهب رولي ضوط
 هديب هبوسي مث ههدق ج وعنيف هبصع مش هلاك هلجر بصغ ىوا اذا عبارلا

 ددبلاغقلوا هليعض كيجو یحف كنار ىلوق لج رلا بصعق كفلؤم لجرلاب صاخ وا .
 لاق ردهنسانعم قعوغ آ راریکس ندک رو قوج صعمو زلوا مالم ددرت الاو
 هه ود هام هدیزکو قآ هکر د هتسانعم صانو ىلا ةرثک نم عجو اذا هبصع صعم

 قارو هئوک راو كم رکستآ قوح هکرونید هنتلاح روتفو قلقربف لوثو روید
 فرط یف مکتوهو ضعم ىل لوقت رولوا ضراع هتف طرب هوجو ندلاوحا یک
 ردهنسانعم قافرو یرب قانیواو كا كمدآرب صعمو هربغوا شکر ا ةرثكل دلا
 ندنغایا اب ندنلا كن هسکربو هلصفم یوثلا اذا رو زلا بابلا نم اصعم لج رلا صعم
 یا كنهسک ریو اهاکتشا اذا هلحروا هد تصعم لاقي ردهنسانعم قلوا یدرد
 صعم لاقي ردهنبمانعم قلوا ررو یک یشیوروب كمدآ ولغب غیا ةفلوا لقرغآ

 رد هنسانعم تک و بولیکا قمرب بیم هضراعربو لح هتیشمق راص اذا لح زا
 صعامون ردنطبرب ندنسهلسق شیرق ( صيعفونب )تبکت اذ ذا عبصالا تصعم لاق

 قلوا اند رد ھلقع غ آ یراق كنهسکرب هدننزو لعفت ( صعقلا ) ردریفص نطبرب

 كەم نيغو ىف كيم ( صغلا ) هعجوا اذا هتطب ضعت لاقي ردهتسانعم
 هدراکنا یدورو هلنیتححف ینعب د هدنود یره وح رونید هتلع وحماس هنبتحف و یوکس

 ناجتارک و لیفت هللا صغم راب عو ردشابا وزع هبهماع یرهوج نکل یدلیا مهو
 صاف و لیفت ناک اذا سلا نم نیو نالف نولوقی راردا هیانک ندمک

 ندنظفل و لوق لع رولک صافما یی روند هود هيام قآ هکردتفل هدنظفل
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 هما رظب صامای یا هناصی ةأر و ناصماپ نولوقت ردا دارا هدنعقوم ماتشدو
 ییسو راب تا یراک دید قالید هدنسهب روا" كنح رف تتسانا ی ول ملا عض ٌضاروا

 بویغاص نیکو ی ویف ود نو سهشیا زفاتسم د وخاب راکداپ یک روص بوما

 رلد رع یک مث و ردکع د زارکرب نالوا ر روص بوما بول آ هن رعآ یس ەم

 ةناصام ىلع ةأرملو ناصام نبا ناصام ىلع ىليو نولوقي رردا قالطا ناصام
 لصا ردن وا هغلابم فلا یک هدنظنفل ناصام و مش ۷ مث یا هناصام تش 3

 هغروکوا رولوا ضراع هراقجوح هک رد يمنا ضرم هنوکرب ( ةصاملا ) رد ناصم

 برشو لکا هجشوخ دردنیس هنحما یمسف قجوح هلکش رالیق هدنراحوا كنب لک

 ءاد یهو هضام یصلاب لاش دهی ردیک بول و ی رالیف لوا هک ات رول وا نمهدیا

 فال فتا یتح برش و لکا هیف مجاالف راقفلا نسانسیلبع تا رعش نم یصاا ذخأب

 هدنرلبد شات هود لوق ىلع ردیمسا تان ر هلیعص تيم ) صاصلا ( تا رعشلا

 ییدند صاصم و رارد صاصم هسرولوا تبان هدنک اخ ءانهدو موصیق هسرولوا
 ندنساعم هودو رارکید رلهنسن شد هلکن [ یک ب بق هلغما لوا ترم روم ثابت

 نما :یا نصاب تا لاقب یوتند رتتسااخ تاما رج یا ف
 هنصلاخ كن هنسن ره یدو هدنزو طب الع ( صعاصلا ( ردعض ومر ) صصموذ (

 دد سو یوق او هين كنهاظعو لصافم هدشزو ظبلع صععو صاصمو

 صماصم و لصافلا تیکت دنیا صمود منانا: لاش روا 1
 لاق ردندنسانعع صااخ رووا قالطا همادآ قن عو لیضاو بیسح هرجا یوق

 اش رونید ههطاوق هدسنیزو هنفس ( هصیصلا ) كاز تیسح يا صماصل ها

 يد دک دات دفا دلبر و دراو باب هصیممو نیسف قآ
 E A RI ریما ( ضیسلا ) زد هبضق یرلک دد سشیسم الاح ردلک د ا

 ردبقح هلوا موفو قاربط نالوا هدنفوح كارب هک رول وا قالطا هموقو هغاربط ۰

 هيض كيم ( هسلا ) لمرلا و بارثلا نم ىدا یا ١ ىرثلا صیصم ضرالاب لار ةن

 دلردحا ( :نعوصما ) هصاصم یا لالا دصم لانش روه انعم, صلاح ید و

 ی بودا رج ط یا E ماعط وا ردرب هدنز و ز ویص ) صوصلا ) قیفد

 سوف هب و NT ۳ ر هکر دنا بیرت هلکبلیا عضو هرجا

 هبودا و هدراب و هر اح تاو ربسو قوواط مچ ؟و لب «دناد رفع رولوا تت لدنيا ر

 نص وصمو ردم وس نماید رولو ای رح لی وص ر )و ویه نکا یمسفرو 4l وبسوخ

 ءال / بش روند هنر وع ندا هد و نی لک را هدنماکه ی

 ڭا ها همظاک هکر دنابنرب لوادوخایرونید هنشع روق كئوا ی راک دید ءادت نب

 ) یه لاش رول و وا شار وص نا :a وک رونلوا و ۳ دل اب
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 ۱ مولا رس سف لاقب روئوا قالطا ماوفلا سوعگ هلآ نالوا یوفو دوف

 (٠ سغلا ) ردطاف یر م ؛اوقلا و لحر له انمو سلخ اذا

 لبح لاق روند ها شلوا مالمو زود بودیک یرزورپ هدشزو فک

 یوف ییک رو ههل دو هدتشنزو مظعم ( صععاا ) رمز بهذ اذا صحم
 `( صاعلا ةیودلا ) ینامنادندشیا صعگ ورم اک ص ؛سرف لاغ روند هنآ ائاوت
 هرس و دج رلندبا ولس هدنآ هک روشد هنابایی الوش هدننزو صانلا هيتس
 روډ هناپای هود ردنهرلانعم لج رب سکرو ودع نائوا رک ذ رلهدیکه لک رکسو
 نود یا ریسلا اف سالا صع ىلا ةالفلا یا اصاحخم هود اوکلس لاق

 ردالآ وبق نداذتعا كيذاکو قداص هلفلوا لدفاص هک روند همدآلوش ( صحالا |
 كن ربه ) سصاعالا ) بذاكلاو قداصلا راذتعا لبق یا صحا لحر لاش هوا

 ۳ هارب اذا ضبرملا صحا لاقن ردهنسانعم قلاغاص لیلع و هتخ 4۸ مک

 ترهاخ اذا ملا تصحا لاقب رد هنسانعف قل>آ ندفو بک شنوڪ نالوا

 قلچآ ندفوسک شنوک ف کنم یند ون ( صاع“ الا ) تلجا و فوكلا نم
 رد هنسانعم قلثروف بولیربص و تسحا ینمع سعسا تصعا لاقب ردهتسانعم

 لاش ردهنسانعم قلوا نکاس یثیش كناضعاو تلفا اذا هد نم صحا لاقب
 پود هللا هنسن رپ یدآرب هدننزو ۸ صیععتلا ) نکس ادا مرولا صحا

 نیفلسک او ءرهتخاو ءالا اذا االف صح لاقي ردهنسانعم كليا راتخاو ناعما
 كلا كاب ند ریکس فا و كصقن یا كیوئذ كنع هلا صع لوقت ردهنیانعم

 لوکس كلارو ىف كيما( صرلا ) بقعلا نم هاقن اذا معلا صع لاق ردهثسانعم

a2اص هو و یدنلا صم نا رددنسانعم قمت هلقس رپ یاضعا یک قانو  

 رونبد دیهفا كياپ هدننزو روبص ( صورلا ) عیاصالاب هزغ اذا لوالا بابلا نم

 نم اصرم لحرلا ضرم لاق ردهنسانعم كليا مدقت و قبس هلنینحف ( صراا)
 یغوبق انس هلوقم یادش و دب رآ هدیشزو لغ ( صرتلا ) مدنناذا عبا لا بایلا

Eكم ( صلا ( داط اذا تل لا رمق صرع : لاق ردهنسانعم قجوا  

 لوقت ردهتسانعم ڭكمح ا هروص هروص هج :تسهآ ییهنسنرب هل د دشت كداصو ی ف

 دخ خلاب هتصصهو عبارلا بابلا نم ىنعي اههقب هصما ملا نیمی 9 تصصم

 کر حراش اقیفر ا ارح اذا هصخا هتصصطک لوالا بالا نم یی لا

 زونلوا رعت قمدوصو ما هدیکرت هکردکلیا دیقت هلا سنت بفح هرابق ى
 كح یک ةص صدا لاش رد هنس اعم صد ) صاصتمالا 1 ردیقدا س نادم ه ديس

 ییصما لو راد هد دان قعردروص-و امر رل أ ةهلرمسک كنه 2 ( صاصمالا

 0 یرلن و رلب عو ردناصح نوه ردتفص ف نيم ( ناصاا ) هتصص نالف
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 یطقو ارما مورل لتخم هلاك رظن ادا هيلا سوال لاق ربها يفرش ||
 كليا رظن هنلوص هنغاصود ردبسانمو لهس تیک ندلحم ه هحاغ ار نالوا دارم ۱

 ةو ةن رظنق صوالفسافل و اهعطش نادارا اذا :رهساصوال لاقب ردهنسانعم

 هدننزو مظعم ( صوللاو ) هدننزو باه ( صاوللا ) امضی فیکو ایا فیک
 هنسانعم فقاص لسع روند هلاب قاور صا ولو هنسانعم ذولاف روند هب هذ ولا |

 صاوللا لكا ذا لح لا صول لاش ردهنسانعم كم هذولا دنن زو ليعفت (صیولتلا)

 ىا ةص وللا نم هّلاب ذوعا لوقت رونید هنسرغ 1 هقرا هدنن ژو هرم ( هص وللا )
 رارکت هلکلیا دارم ندهسکرب ی هنسنر هدننزو هماقا ( ةضالالا ) رهظلا محو

 هيلع رادا ذا یثلا ىلع االف صالا لاق رد هنتسانعم كليا هرادا 6١ رارکتب
 شعرا اذا لوهحا ءانب ىلع لحرا صيلا لاق ردهنتسانعم كردو هنم داراو

 "یشلا صولت لاق ردهنسانعم قرون پولی روح هنسن رب هدنزو لعق ( صولتلا (

 لاقب رد هنسانعم كلبا لودعو لیمهفرطر هدنن زوصیح ) صيللا ) بلقتو یولت اذا |

 ندنرب لوق ىلع قمریکاق بوک | هفرطرب ییهنسنربو داح اذا اصیل صیلب صال

 اذا ؛یشلا تصل لوقت ردهنسانعم قمالغرا هوا یرب نوعا قمرافیح بوکحب

 هدربخا یانعم هلا صیل هلرسک كنه ( هصالالا ) هع رتل هتکرحوا هتغژا

 e بویئسا یهمص ندهسکرب یهنسنرو هتصلا ینعع هتصاا لوقت ردفد ارم

 هنع هدوار اذا اذکو اذک نع "هلا لوقت زدهنسانعم

 روشد هیوود هنام هدنرکو قآ لف كنءزمهو كيم ( صالا ) 4 ملا لصف ۶

 FE IE وه دن رو ر ( علا ) اتش کز دک ا
 رد هنسانعم كفجت هل راقایا ح وذو ادع اذإ ثلاثلا بابلا نم اصم ىظلا صح لاقي

 ندشغو لغ بودیا لاق هدشتآ ینوتلآو صکر اذا هلحرب ح وذلا صح لاش
 هلقایاو هموشیام هصلخ اذا رانلاب بهذلا صحم لاق رد هنسانعم كلا هریک اب
 بوروس كرو و هب تر اذا شدالا لترا صحت لاق رد هنس اوم قعدوا یرب

 قیبالی كشش دوخاب بارسو هبیر اذا هیتسب صحم لاق ردهنسانعم قمرقح
 صحم لوقت ردهنسانعم قعبافو عل اذا قربلا وا بارسلا صحم لاق رد هتسانعم

 صحو هالج اذا نانسلا صح لاق ردهنسانعم كمریو الج هنرعو بره اذا یم

 دادش ( صاحا ) رک ذیس 6 رونید هلآ زوای نالوا هینبلا یوق رولوا فصو
 یا صاح قروا بارس لاش روند هکشع دوحا هب سس یجدا ناعما هدننزو ا

 روند هنر شل ړو الج بولح یساب هدننزو ربما ( صیحلاو صولا ) عال | ۲

 سرفو لحر لاقي روند هناویحو ناسنا قصصو دنوف یلکنرید یادناو ءاضعاو ||
 بویلوا كلکشوکو كلکوپاس هدنرافاباو خدنا قلیغا دندشلا یا صیو ضوح | _

 ۷۱ ۱ و



 هدننزو هللز ( ةصاصللا ) هب قلا ادا هب "یثلا صثلا لاقب ردهنسانعم لوا
 ` قلوا نیت هنيه ( سعللا ) هک رح اذا "یا سلصا لاقب ردهنسانعم قمالفرا

 برشو لکاو ممه اذا عیارلا هبابلا نم اصعل سالا سعل لاقي ردهنسانعم

 صقل لاقي ردهتسانعم كليا هردو صرح بودا قلزایوط الصا هدنصوس:
 كلبا فالنبتج هد زو لعفت ( صعلللا ) اعیج ملاذا برشاو لک الاف لجرا

 قااراط حف كفافو كمال ( صقللا ) سعت اذا انیلع صعلت لوقت رد هنساتعم

 پونالو لكوكو قاض اذا میارلا بابلا نم اصقل "یشلا صفل لاقب ردهنسانعم

 فک ( صقللا ) تثبخو تثف اذا هسفل تصقل لاقي ردهتسائعم كمود هدعم

 هدرونورش بولوا قاشکیو قیط یا صقل “یش لاقب رونید ههنسن داط هدننزو
 ( سفللا ) ملا عبر مالكلا ربتكلا ىا صقل لجد لاق همدآ نالوا كاپ

 نم اصقل هدلج صقل لاق ردهنسانعم كمردن وك هدشن آ ییرد هدنزو ضقی
 ( صاقتلالا ) ردندتلا باب نالوا دراو طرشاليوب ارهاظ هفرخا اذا ثلاثا بابلا

 لعاف مسا ( صقاللا ) هذخا اذا” ىلا صقتلا لا ردهنسانعم قلآ هدننزو لاعتفا

 صقتلم لجر لاقب روند همد آ ندا عبنت یلاوخاو روما قیاقد اعاد هس هين

 ىلع هنسالعم ذولاف رونید ههذولاب هدننزو سل ( صللا ) رومالا قادم عبنتم یا

 هچ زەمتاط راررد هرلقحوج بولاق زمکپ هکردکج هب ولردرب هدنزرط هذولاپ لوق
 ینصلا هلك أب هل ةوالحال هبشپ "یشوا اذولافیا اصا همعطا لاقي ردقجهلوا جالو

 یصلا صل لاق ردهنسانعم كب یکعهب نانلوا رک ذ رولوا ردصم صاوسبدلاب
 هلیجوا كفمرپ یهنسنرب یک زمکیو لابو صللا لک | اذا لوالا بابلا نم اصل

 لسعلاک هعطلف هعبصا یفرطب هذخا اذا "یثلا صل لاقب ردهنسانعم ك بول آ

 روبص ( صوللا ) هصررق اذا االف صل لاق ردهنسانعم كلك دجو همشو

 باذک یا ص ول لحر لاق روند هصوخ* راکمو ماعو راکلیح و باذک هدنن زو

 بولیرابوق دج دج یمف جاغآ هلرمک كنه ( صالالا ) زابه عادخ

 ( صوللا ) صلب نا نکما اذا رجلا صلا لاق ردهنسانع« قلوا لباق هفعالتوا

 رد هنسانعم ققاب هیورجما ندکیلد و ندقراب یک ینیرای وباق لینوکس كواوو یڪف كمال
 هنسیرغآ قلوفو هوحشو باب للخ نم عا اذا اصول صولپ لجرلا صال لاقب
 سطاعلا قبس نم ] ثيدملا هنمو حراشلالاق رونید هتسیرغ ۲ زاغوب لوق ىلع
 رد هتسانعم قعاص صولو رحلاوا نذالا عجو وه و [ صوللاو صوشلا نما دملا

 ندرپ یک ینیرای وبق دوب هدننزو هلعاقم ( ةصواللا ) داح اذا هنع صال لاقت
 دارمینذخا هسکربو هوحو پاب للخ نم یا نالفصوالی لاقب ردهنسانعم ىتاي
 ةنوا یرب یک راقب نوحما لافغا یمد آرب هک ایوک پویمش ۱ ,هاظ هەن ییدلیا
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 ( صخلا ) ةدشب هل ج رحم معلا رت 9 صل عر لاق هلوا رقچ هافمتص

 یزوک ود یعساعا هسح و یا عاب هنب زوک كنهود هیت وکس كناخ و یعف كمال

 رظنا اذا ثلاثلا بابلا نم اصالت ريعبلا صلن لاقي ردهتسانعم ققاب هنكا بور آ

 هدنزوک كنءود هلبرسک كنءزمه ( صاللالا ) الما مش ابف له اروع هع لا

 صحا لاق هلوا رهاظ ینیدلوا غایب بولیقاب وید هلوا یراو غاي منام هنتؤر
 صطناام ةرجق اعا لاق هیقن رهظف ضخ لا هب لعف اذا لوهجملا ءا أ ىلع ریعبلا

 هرازاب ینرلهود هدهیدجم دنسرب یبا عارب ینعی هوبکراف صخب مامو هورحاف یلباف

 ای عنام هرصب هدنرازوک كدیا رظن هن رازوک كمرلهود مب هکیدید هسان پوروس
 هدننزو لیعفت (.صیخللا ) زسهلوا راوس بودیا اشا یننایلوا بودی ےذ یالوا

 هخزشؤ هني اذا مالكلا صلب لاقب رد هنسانعم كليا ناو حرش ۱۳ ۰۱ ز

 ازآ هسلخ لاش رد هنسانعم قل 1 ننی ا ا ءو كلا هص ألخ یهنسن رو

 رد هنسانعم اشیا هو رک ا هلدېدشت كداص و ی مف كمال ( ( صللا ) ) هصلخ

 لاق رد هنسانعم قلم تویابقن وبافو انس هلعفاذا لوالا بابلانماصل "یشلاصل لاقب
 رک ذ رود هیوا هلال تاکرح كمال صلو هقبطاو هفلغ اذا بابلا صل

 تاصا هدنوجب ردهصل یت وم رد صاصلاو رواک صوصا ج ردند رلانعم نانلوا

 ( صاصللاو ) 4 دف ( ( صصالا ) قراس یا هصل یهو صا وه لاقب روند صئاصلو

 رد رلردصم هلع ی | ) "دیص وصللاو؛) ف كمال ) دیص وصللا و ) هلیعف كمال

 ةيص وصل و ریص وصل و اطاصل و اصصل نالف صل لاش رد هنسانعم كليا قلیرغوا

 ` ردهنسانعم قلوا قیص رلشید هدو براق یا ؛صجل دیکنمیف لاش ردهتسانعم

 هزوزلا هیقفرم ماضت یا صضل سرفلاب لاقب رد هڪدم تفص هکردآهنسانعم قلوا
 ضرا با ی )

 مد [ نالوا نیش هو ایر نوا هد زعا (سلالا ) صللا ةريثك یا ةصام

 کو نييكنملا بد رق یا صلا لحر لاق روند (e قیص یرلشید+ ؛ كلذک روید

 هم > لاقت را فصو 4 هند راط هدیسزو ها رج ) ءاصالا رب ارمضالا 7 هب و

 هاصل هاش لاق روند ه ويف نالواو رک یربو ور ریا یر كن رازونب و و دقیضیا هاصل

 ینز نونا رود هئروع كشتب یرلقلیواو رخالا ربداو امت رق دحا لبقا اذا

 هح رفال نذعفلا 2 هو زبللا یا افا اما لاق رارېد نسل الا مس مت تم ا

 لاش رد هنسانعم قباب م >2 قصمصو یو یا هدننزو لیعش ۱ ( صیصلتلا ( امم 1

 كشت و قشیاب هتسنرب هدنزو لاعتفا اا هصص ر اذا ناینبلا صصل ا ٠
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 قعشاف وا بوش رود یاد هب هنسسا ر هدنن لو 4عافم ( ةسباكملا ) همير مپ

 هسراع یا ها کی لازام ل ا رد هنسانعم !

 رد هنسانعم قاوط بودلیا هنبش ر هنس رب هدننزو سحم ( سا ) 4 ماللالسف 1

 یک کرک یربخ ریو هیف بشن اذا ثلاثلا بابلا نم اسا الاف لج لا صل لاقی

 هاصاتسا اذا رخ صل لاقي رد هنسانهم كلبا ناب هثسح هتسح پودا اصقتسا

 رخ صل لای ردفدام هدیا یانعم هلا صا ) سيدنا ( ايش ايش هنيو

 ف هسا لاقي ردهنسانعم كلبا قییطتو ددشن هدص وصخ رب ى هصل ین

 لف ردا تكطالتخاو تد هدننزو ماطق ( صا ) هقیضو هددش اذا اذک

 هشيا رب یدآ هکرونید ههظع سا نالوا ثداح ینعی هبطخ لوش لوق
 هدنفاسبف تسسوا زوک هنده ( صعلا ) هبليا یصلعو رطضم هیهنسن رباب

 بودل ضغوط هجشوخ رب ندنفمض كني ربط هکرونید هفلوا تلقی هخوج |
 نطفن وهو ص هنیع ىف لاقی رولپ هقاب قرهبیق الاد نون رولوا رم هقب
 " میرس لاب ردهتسانعف "كلی هلا ( نامعا ) نفلبا العا ىف ريتك |
 ةعربلا یا ناصعلا اذهام لاقي ردهنسانعم كليا تعرسو ودعلا یا ناصعللا ۱

 یا هسدل وه لاقب ردهنسانعم ذالمو احمر قحهنغص هدننزو دعقم ( لا ) |

 ردهنسانعم قاق راچاو رطضم ههنسنرب ییهکر ب هدشنذو لاعتفا ( صاحلالا ) هملم |
 ندنشیا ییهسکر و هیلا هرطضاو هعخاا اذا مالا كلذ ىلا ةصحلا لاق |

 هطروع و هطبثو هسیح اذا اذکنع هصحلا لاق ردهنسانعم كمردکهک بویوقیلآ |
 اهوح و طبل ایام ص#لا لاةب ردهنسانعم كمحا ینالوا هدنعا كن هننن یسهلوقم |
 بوشلیا هنیق یمولما ی رد هنسانع» قل وط دن ایا ههنسن رب هتسنریواهاسحم اذا |

 دا رطضا و ءال لا هدارو فلوم هيف بشن اذا "یثلا هصحخلا لاق یک ییدلتوط |
 لاق ردهنتسانعم قایق  یسیدرو تكنهنکيا صاصلاو ردعلنا رارکت یتسانعم |
 ردهنسانعم قو پورپوق ندنرب ینزوک كنويف دروقو اهم“ دبنا اذا :ربالا تصعلا |
 كلهم یاخو كمال ( ةصللا ) اهعلتاو اهعلتفا اذا :اشلا نبع بئذلا صحعلا لاق |

 ید نیعلا ةمض# ردیسهدام لزوک هکرونید هزکجما نالوا هدنجما كزوک هیئوکس |
 یکی یمهروح ؛ازوک تم( ( 5 كمال ردصامن ىج زرد |
 نم اصن هنیع تصلن لاقي ردبا تثشن ندقلوا ولتا هکردهتسانعم قلوا ابقو |
 لاق ردهنسانعم قلوا ولنا یغابف تسوا كزوکو اهلوحام مرو اذا میارلا بابلا |

 یسهدوح هدشنزو ءارج ( ءاصخلا ) ايل ىلعالا هّیع نفج ناك اذا لحرلا صل

 نکشپش یسهدوح كننرازوک هدننزو جا.( ضلنالا ) روند هزوک نالوا نکشیش |
 ك یدوس هک رونی د دی هم ولتا هدنزو فتک ( صغللا ) روتید همدآ نالوا !

 ږږقص
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 قلقو هنسانعم دارا توص رونید هنسسەک رکحو یذلا یا صیضکلا نم هل
 شان هرزوا وصو بارطّضالا یا صیصکلا اذهام لوقت ردهنسانعع با رطضاو

 هیلع او رب. ڪڪ اذا اصیصک ساناپ صکی ءال لاق رد هنسانعم فی بولاغوح

 تعءاج لاش زد هنسانعم تعاج هدنن ز و هتقس ) ةا ( رد دنس انعم عاغجاو و

 هان رمنک كنم ره ( صاصک الا ) روید هنغا زود وهآو دعاج یا سانلا نه ۶9 1

 تمزرناو تبره یا لجراپ تصصکا لوقت رد هنسانعم قجاق بولوا مزہ ندنعشد
 موقلا صاکت لاق رد هنسانعم قلوا ما زعم بوک رب سا هدنن ز و لعاش ) صاکتلا (

 ماحدزاو عاعجا یدو هدسانز و لاعتفا ) صاصتكالا ( اوعمجاو اوجازت اذا

 فالتخا هکردتفل هدنظفل ص اک هلیئوکس كنیعو یصف كفاك( ضعکلا ) رد هنسانعم
 اذا ثلاثلا بابلا نم اصعک ءرشلا صعک لاش ردهنسانعم كليا لكا هرزوا روك ذم

 شوق هلا هراف ةصاخ هلوعف كفاك ( صیعکلا ) هبرشوا هلکا نم رثک اوا هلک |

 رکذ هکر د هنس انعم صا هدنن زو بارغ ) شاتکلا ۱ روند هثس دل وج كنس رواب

 هدنن زو لیعفش ) صیئکتلا ( ر درزوععم هم | اب ردقل وا هل و نالوا با وص دوخ یدنلوا

 هفا لرح اذا لجرا ضٹک لاقب ردهنسانعم قعانیوا نور ه.تهج ارمساو لرزه

 سولج ( صویکلاو ) هللاص# ( ناصیکلاو ) هدننزو صیح ( صیکلا ) ءازمسا
 لحرلا صاک لاقت رد هنسانغم قلوا ناوناو رحاع هلیدبس فوح ند هنسن رب هدنن زو

 ثكع هبج هکل اب یاعط هسکر و یا نع حک اذا اصویک و هاصتک. و ان صیکی

 لاقت رد ةنسانعم كنک هغوح یاءطو هدح و هلکا اذا هماعط صاک لاق رد هنسانعم

 طارفا صیک و انک | یا اننشپام هدنعانسک لوقتو هنم رثک .اذا ماعطلا نم صاک

 ردهنسانعم كعروب كاجو ما ل یا صیک هيف لاق رونید هکاسماو لخم هرم

 كفاک ( صیکلا ) لحجب یا صیکی نالفرم لاشو اعیرس یشع یا صیکیوه لاق

 زادقط و ادح لیګ یا صیک نالو لاق روند هسک ات و لیخح هد هحرد تیامو

 هلا صیک هدنزو درس ) صیکلا ( رات ر بصق یا صیک لحر لاق روید هرود و

 هدنز و یه ) صیکلاو ( هدننز و بنع ( صیکلا) ردفدام هد ربخا یانعم ییا

 دن دشل | یا صیک و ی لر لاش روید همدآ دید و یوقود و یرلنا قلاب

 هدننزو یرکس ( یصیکلاو ) ردزناج هلنیونتو هدننزو یسیع ( یصیکلا ) لضملا
 یییربغ ندنسفنو بونوف هجرکلای هریرو بوی هجزکلاپ هکرونید هیسک لوش
 یصیک نالف لاقب 4 وا هدندیق كنسفن یدنک هڪل و یتمذل یته نامه هلوا زابا مهم
 ) صايكلا ( هسش ريغ هال و هدح و ل ریو هدح و لک ا ناک اذا یهک و یصیکو

 دابلاوخر یا یشلا صایکل هلا لاق رونید همدآ كالایو كاج كب هدننزو دادش |
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 روند هداوط یسهوثم بکر نو هود نالوا ناولو یوق هدنصوصح كفا اهیش |
 صک و رول وا ی راد هیش هنم زوک هک رکج 6 ردناب ع و ر هدننزو صح (سعت ا)

 نماسک هجرب صک لاقت هنسانعم كفا بو یغارمط هقایا رولوا ردسم
 اذا پارللا صک لاقن ردهنسانعم قلوا لعحضعو وعو صخ اذا ثلاثا بابلا

 ( ضوعکلا ) روید هناویحو نانا نشا بوروا یرب هنفایا ( صحاتلا ) سرد ۱

 زرد ادا اصوک راالا سک لاقب ردهتسانعم لوا لعضمو بارخ هدننزو سولح |
 اذا ماطلا صک لاش رد هنسانعم كمک بوک بويل روک زر هی روک یوق هودو ۱

 ردهثسانعم كليا لصحطعو وع هدننزو لیعفت ( صیعکتلا ) یریال شدالا قم |
 سردف رد یاوه یصعکف باتکلا صکع لاقبو هرئد اذا لبلا هصک لاقب
 صحاوک لالطا لاقب رونید هرلهنسن شاوا لعحضهو وحب بولقب ( صحاوکلا )

 هکرونید هنسیدوفدرغو یرلکدبد شک لوش هدننزو ریما ( صیرکلا ) سراود یا |
 هشک ره هسخو هلوا شل و ترتک هقلثاق رلتوا ی رلک دید صیصح دوخای تارط

 مب نکیسشابا تب ییهداموب یرهوج و یدلیا مهو هدنو یرهوج زفلوا قالطا |

 هجو هقشب ندنمصق هروب زم ظفل نامه كن رهوج مکیدلیا مسر هلیاشن ترج
 هشة قغلوا لب رات هنسهباثم مدع ءان هندا را قر4 وا ییعلا لنحم هرزوا روک ذم ۱

 رونید هبه وخذ صیرکو ردشلیا ذخا ینلوق ءارف ماما یرهو» هک ربد حراش رد ینبم

 قنابن ینلوف یزوق هکروشید هخوبطم ولردریو ةريخذلا یا ضیرکلاب ءاج لاقب
 نوجا درت هدرلتفو یسا كب یرلنوکز اي بود روق هرکصندکدلیا حط هلا دوس

 یتداع یلوق ص رکی ناوا كفلّوم ردقج هلوا شک شاتاق امرخ لوق ىلع راردیا لوانت
 یحف كفاك ( صرکلا) روند هعض وم یراکد زود شک نوركا ردهاس هرزوا

 هبهطلخ اذا طقالاب رقلا ص رك لاق ردهنسانعم قاق هثک ییاهرخ 4هیوکس كنارو |

 اذا الأ بابلا نم اص رک طقالا ضرك لا ردهنسانعم قغافوا بوکود یتکو |
 تل روئید همولط دوخای هباق قحليغاص دوس هنحا هدنزو ربنم ( صرکلا ) هقد

 صرک لاقب ردهنسانعم كل صیرک هدننزو لیعفت ( صیرکتلا ) ردل زنم هنل زنم
 لاق رد هنسانعم كمردک رب هدنن زو لاعتفا ( صارتک الا ) صیرکلا لکا اذا لح زا

 ردهنسانعم كکرب هلددشت كداصو ىح كفاك ( صکلا ) هعج اذا "ىلا صرتكا
 هجا هدننزو زیزا شکر صکو ععجا اذا یاثلا بابلا ¿ج نم اضک دیش کل )اق

 اقیقد وص تاص اذا اصیصکو اصک لحرلا صك لاقب ردهنسانعم كغلمس هحايو |
 لر رونید هکعربدو ةدعرلا یا صیصکلا هذخا لاق رونید هکمرتد صیسک و |

 هذخا لاش رونید هغلرویق بوشیروب بولیرو ندتنیو تجزو هنسانعم |
 ضرع لاق رونید هفقروق بویاکلبو ضابقنالاو ءاوتلالا یا دهلبا نم صیسکلا |
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 لوش هصناقو ردا فطخ یک ردیا فطخ یراکش شوق یحرب بودا موعه

 رووا دفع هشدزوا فا یئروا یسولمناوا هکهروس دا زود
 لاعتفا ( صاتتقالا ) رده رقرب هدنساضق قشمد هلیسهین ریغصت ( ةصتوقلا )

 اذا هصنقتو هصتتقا لاق ردهنسانعم قمهلوآوآ هدننزو لعفت ( ی ) هدنزو

 رد دآ ریش نالوا کللا راد ك :س هکل وا دیعص هلیعص كفاق ( صوق ) هداطصا

 راید هنو ردقوو هدلب نادایآو رو ندنآ هرکصندن ریش طاطسف هد هبیصم راید

 دیمهاک ردفراعتم هلکعد ماف صوق هکردیدآ هرفرب هدنساضق نوا هد هرصم
 ىف كفاق ( صیقلا ) نوحا ریو هقرفت رربد ید ماق زوق هلبلق هلاز یداص

 "ةن نسلا تصاق لا ردهنسانعم كعشود بوقح ندنکوک شید هلی وکس كنايو
 لوقت روند هنتسمانیوا حر هدنراق نطبلا صیقو اهلصا نم تطقس اذا اصیق

 :صایقا ییج روند هیهود نب هرکوک صیقو جیرلا ذکرح یا اصیق یتطب یف دجا

 نا هدننزو ربنم ( ضیقم ) رده ۳ صیفتب ناک ادا صیق لح لاق رولک صویقو
 نر ارش هل یدنوا لک نخ یا هدهکم مف موب هکر د هیابص
 یوره هربد ح راش ردشابا تس هللا داص نبه هنمهو یرهوح ردقلوا هلئثیس

 قلاب یراص هنوکرب هلیحف كفاف ( ةناصيقلا ) رلیدلیا مسر هللا داص نیئدحم راسو
 كمهرکوک هود هدننزو لعفت ( صیقتلا ) رولوا یمرکد یک یتلاب یسپ هک ردییما

 لاقب ردهنتسانعم قلقب بوکوح ییوقو ردج یا لا صیفتب لاق رد هنسانعم
 روند هیویق شلقب ا دو نايس( هاش اقا

 قاربطو موق هدشنزو لاعفا ( صايقنالا ) هتمدبم ىا لولا ةصايق رثب لاقت
 لابنا اذا بارتلاو لمرلا صاقنا لاق ردهنسدانعم كکوح بونا لراه لراه

 ندرعآو رثك اذا بلا ىف ءاملا صاقنا لاقت ردهنسانعم ,قلاغوح یوص كنييوقو
 قلتي بوکوح یوقو تطفس اذا نسلا تصاقنا لاقب رد هنسانعم كود شید
 ندنکو ک هلی كي“ ( ضاقشا ) ترابنا اذا ربا تصاشنا لاق رد هنساتعم
 هلصا نم ر ءقنم یا صاقنم ن دیس لاق دود هشد د ورد بولی وا

 كلبا لیلدو رهف Ek كن رمه و یف كفاک ( ص "کلا ( + یاکلا لصف

 ثلاثلا بالا نم اص اک هض اک لاقت یک ققشاو نهاد شکرس ردهنشانعم

 رد هنسانعم كہا قوح دوخای كم قوح لوق ىلع كم هنسنو هرېقو هللذ اذا

 لک ا رولوا تفص ص اکو هیرشوا هلک | ن م رثکا وا هلکا اذا *؛یشلا ص اک لاق
 بورشو لوک ا دارم نوا همد ۲ نالوا لمعمو روبص E دوخای هبرشو

 نط اک وه لاش ژدهنسانعم ص "6 :یدوب هدشنزو هفرغ ( دص وکلا ( رذدنالوا

 د رلفاک ( ةصابكلاو صانكلا 8 بارشلاوا برمشلاو لك الا ىلع روبص ىا هصّوکو
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 هدنیارت ريخ صوأو ر 1ل قلف یا سو لحر لاش رود مرا رپ و ب رطعم

 ( سینا ) ) یدیا راو یع4ف كند و مات قیفطا وبا هدنرزوا هک ردبدآ ثقاط ر

 هنسسانعم نهاربب روید هکلم وک و ردفدایم هدلوا یائعف هلا صوف هدنن زو ربما

 هلالوا جونم ندنکلپا قوم سیف شعبلا دبع رولوا ید ثنؤم ردرک ذم ویو

 هم رولک سیف ىج رفلوا قالطا هسرولوا ندراسو ندکو ردصوصخحم
 قچوچ هدجر وات قالطا هپدیشم سیفو هيض كفا ردناصقو ردهصقاو
 هجا یک غاب هکر ودؤا قالطا هنفالغ كکروو ردترابم ندیرد هجا نالوا یعاسب

 هدننزو یمز ( یمم 2| ) هفالغ یا هبلق صیق فوللا كته لاش رد رابع ندراز

 ۱ قلا ) روند هک رکس كي هک ردهنسانعم یصبق

 یرویس هد رخ نالوا هرزوا ادک ار ار ۷ لوق لع رولوا هدنرازو وص هک روند

 ( سیما ) روتید هپ هک رکچ نالوا شمفج پورای زونه ندهطروعو روند هکنیس
 هلمو ی هسباا اذا هصق لاقت ی ثمردیک كلموک همدآ رب هدن زو لیعفت

 كناو اصیف كصمقيس قانا ] هنع هلا ىضر نامعل مالسلاوةولصلا هیلع لاق ثیدطا
 دارتل كناو ةسفاللنا سابل سلیم هقا نآ یا [ هعلخو كاياف ةعلخ لع صالث
 ىنسفنو عاتتما ندعلخ هدهروب نم ةعقو كناف ترشح ماخ الف هعلخ ىلع رادنو

 . نع اکس لاعت قح ترضح نامع اب ینعی ردینبم هلاع هين ویا یرللیا ادف

 زردبآ اضاقتو قف اكس هدنعن یلخو .ردا سابلا یتتعلخ تفالخ بيرق
 قوا مآ ءافلخ نالوا علخ* هجساضتقم مکح موع سپ نسهیلبا ملخ رذطا

 هصق لاش ردهنسانعم كيك كلموك هدنرو لعفت ( صقثا ) ردا اضتقا

 یا صنقلا م ٤ رک لاقب رد هنس انعم ابو لصا ها مک فا ( صتقلا ) صنف

 لاق EE قمهلوا بوکس كنوو یھف كفاق ( صتقلا ) لصالا عر ۶

 هدنزو ريما ( صدقلاو صااقلا ) هداص اذا یناثلابابلا نم اصذق یطلاصتق

 نالوا راکش هلنیتحف صنقو صدفو رونید هیجوآ هدننزو دادش ( صانقلاو )

 نب دعم هدفل س صتقو دیصم یا رشک صنقو صینقب ءاج لاق رونید هدیص
 ) صناوقلا ) هدنزو هماع ردهصانق یکتا كنزدارب رکید ردیعا لبغوا رشاتدع

 اک ۱ هنسن ییدلیا لکا کرد هند لوش هدنفوح كنعق شوق کردی كب هصنأق

 كشوق یروهشم نکل ندد ص ھا یراقب رخن یراصم هدناوح راس رراو

 ربطلا لکؤب لاق رووا ریبعت قلشاط ردهدنل رغم هدعم هدناسنا هکروند هتفسروق
 نالوا دایص كب هصناقو ربغال نيراصملاك ربطلل یهو هصناوق تالضفالا هصناقلامو

 اعطق مهفطخ یا [ سصناوق میلع دانلا ج رضف ] ثیدلا هنمو روند هشوق ىج رب

 كولپ كولب هنیرارزوا كرلنآ منهج شت هدرشحمزور ینعی دیصلا ةحرادا ةغطخ
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 یج ردصوصحم هود یشید صولق هدلاح ره دود هدههقا نالوا نوزوا
 كنشوق هود صولفو زن جک كفاق رد ص الق یا عج هلنیتعض رد صاق و رد صالق

 راب عو روند هنسیروای یشید كنشوق یوط كلذک رونید هنسیشید كنسي روایو
 هدنسهدام متخ ىلثم صولقلا "رفلا رخ او راردبا هبانک ند ريق هزات هليا صولف

 كمرولب هجرادقم رب یی روا كنهود هلرسک كره ( صالقالا ) ردموتش رم

 ىلع كمروعم هدنهایا زای هقانو ايش همانس رهظ اذا ریعبلا صلقا لاق ردهتسانعم

 ق تن ادا هقانلا تصلفا لاقت رد هنتسانعم نبلک> یدوس هلکمروس كب لوق .

 بوی را هدرب رب هقان هدشنزو لیعفت ( صیلقتلا ) اهل عفتراو تراغوا ا

 ف ترقسا اذا ةقانلا تصاق لاقت رد هنسانعم كمك بوزو یک وص ههزود رب

 هدانعم وو ه رش اذا هصیف صاق لاق ردهنسانعم كم» ج بویغیص ئسابلو اضم

 هدننزو طعم( صاقما ۳ عن یا E وه صاقف بومما صلف لاق رول وا مزال

 دونید هلآ نالوا كسک وو یلکلتسوا یسیدنک بولوا نوزواو درج یرلقایا
 رب هدننزو لعفت ( صلقتلا ) ماوقلا لیوط یرشم رع یا صلقم سرف لاش

 "یشا صلق لاش ردهنسانعم كم روشود بولیکح بوشن رد یسازحا كن هنسز

 كوبا نب نار۴ ن زی زعلادبع ندهعا هدننزو حاتفم ( صالقم ) یوزناو منا اذآ

 رب اک !.امدقم ردنداحتا  ییفاش ماما زب زعل ادبع موق س ردیمها یدحب كس رد

 هج رجد ( ةص رقلا ) یدلیا عفشت هدقدلوا قالم هبییفاش ماما پولوا ندهیکلام

 طد الع ( صرامقلا ) زوللا لکا اذا لج را صرق لاق ردهنمانعم كع مداب هدننزو

 صراق یا صدا نیل لاق روند هدوس ا نالوا ررصا بورو نا رس 4

 ثآ هلی رسک و یعض كفاق ( صامقلاو ) هلیئوکتس كو یعف كفاق ( صمقلا )

 كر هيل هوک یک رروغ وب ری یترافایا لرەدنا مضواعمو عفراعم ین رلا کیا هباد نو

 لوالا بابلا نم اصافو اصاقو اصق هربغو سرفلا صق لا زدهنسانعم كرو
 هروک ذم تلاح هدندنع راضعب هیلح رب نیو اعم امهخ رطیو هد عفر اذا ییاتلاو

  یییکیمهفلاط كزکدو ردربعم هلرسک الاو صاق هلی كفاق هسا رولوا یتداع

 صاقوا اهک رح اذا هیفسلاب رضلا صف لاقت رد هنس انجم قشلاچ بودان وا هوا یرب
 قارچ” و قلقلا یا صابقلا هذخا لاق ردهتسانعم با رطضاو قاق هلسسک كفاق ˆ

 ٠ ام * لثلا هنمو بئو اذا اصقو اصق ضق لاقي ردرناج هدهليض كفاق رد هن سانعم
 تلودو هدنفح ناوت انو فیعض نایلوا یلاحم هتک رح روم لمم * ضاق نم ربعلاپ

 لوش هدننزو روبص ( صولا ) رونلوا برمض ید هدنفح هدزکلف ینوکشود
 لاقب هلوا راد ره بوکلس ندنتسوا ینبحاص هلغلوا ناغا رهص هک روند همیاد

 نالوا مارآو نوک یو رونید هنالسراو هبحاص صیقب یا صوق ةیادو سرف |[
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 هدیک ر هک رونید هتسبحم شوف نبته ( صفقلا) ردزناچ هدانیتهف هدنو [رونلانم
 هل رلپهکاو ربطلا سب وهو سفقلانم بيلدتملا راط لاسب روتلوا رییعت سنف |

 رواوا ردسم سففو روند هنبرلفا ريف یک هرکس یرلفدیشاط تمد هنبرب نمرخ
 فخ اذا مبارلا بابلایم اصف لج لا سفف لاقي رد هنسانعم كلک هطاشنو شین
 ضبقت اذا لح لا صفق لاقن ردهنسانعم قمشرو بولیزو ندقوفوصو طشاو
 لاش ردهنسانعم ناپ زات و برپفک | هدعم هلکمحما وص هرزوا امرخو د مملانم

 | رلالع ءالا برش نم هثدعم ف ةشوج و هفلح ىف ةرارح تباصا ادا لحرا شفق |
 هفلوا ضبقنم بولوا زمسطاشز هک روید 4 لوسش هدنزو فک ( صفقلا ) ۱

 یا صفق سرف لاقب هیلبا ارجاو جارخا هرزوا لاک یءرکس نالوا هدنسهدهع

 یرادانق ندنندش كغوغوص هک رونید هب هک رکج لوش و هلک هدنع ام ج ذغال شبقنم
 درملازم هاحانج وسم ناک اذا صفق دارج لانشن هوا نمهدیا كرم هلکفلتمم |
 ضفقا لاش ردهنسانعم قلوا یحاص شوق صفق رب هیرمک كره ( سافقالا )|
 طط هدنلکش صفق هدننزو مظعم ( صقفلا ) ریطلانم صففاذ زاص اذا لجرلا |

 ( صفاقتلا ) صفقلا ةيهک طط#م یا ضفقم بوث لاق روید هو نالوا شقنمو |
 ( صفقتلا ) كبتشا اذا "یشلا صفاقت لاقي ردهنسانعم قلردشقوص یک صفق هنسن رب |

 سولج ( صولقا ) عمجن اذا لجرا صفقت لاقب ردهنسانعم كعش رد هدننزو لعفت
 بو اذا یاثلا بابلانم اصولق لج رلاصلق لا ردهنسانعم قمار هدنزو |

 تراک وصو تشغ اذا هسفن تسلق لاق ردهنسانعم كنود هدعم بونالوب لکوک و |

 راب سالو عفترا اذا ءالا صاق لاقی ردهتسانعم كلسك وي یرفوب یرقوب هخاو |
 اوداسف اولقحاذا موقلا ضاق لاقب ردهنسانعم كمك بوحوک بونلک وب ینرلهناخ
 یرثکا روناوا رعبعت كمر هک رد هنسانعم قعشرو بولیکح یرقو قادود و
 ترعشو توزنا اذا هتفش تصلق لاش رولوا ندندش كترارحو كفلرسوص

 بولو ضبقنا اذا ینع لظلا صلق لاقب ردهنسانعم كلروشوید بولیکح هکلوکو |
 اذا لسغلادع بوتلا صلق لاقي ردهنسانعم كازو بولیکح هرکمندقداش اب |
 اصلق هسفن تنطلق لاقن ردهنساتعم كلك ناشغ یخدو هلنيتحف ( صلقلا ) شنا |
 ( صالقلاو ) هدننزو ربما ( صیقللاو صلاقلا) هسفن تشغ اذا عبارلا بابلانم |
 هرجا ویق هان احف ( ةفاقلا ) روند هب وص ناقناق بولسک و ندن تک هدننزو رادش ۱

 رونز ( صولقلا ) رولک تاطلق یجب رونید هیوص شلسکو غلوب ترک بولیفب |
 هدزوآ ریس لوق يلع ردهدنسهباش "ریق هدناسنا هک روند هبهود یشید مک هدننزو |

 نالوا بوک ر ادتبا دوخاب رولوا قالطا هجم زاو هنشاب زوقط ینعب هننالوا هیقا
 |  یرلفایاو رووا قالطا هقا هدعب رولوا ردق هنشاب شب هک رونبد هود یشید
۳۳-۰-۰۰ 

 نوزوا



۱۳۰۷ 

 .تصعق لاق رونید هنویق شما غوا هنتلعصاعق ( ذص وعقلا )رول وا تسکش هک ایوک
 هذن زو با رحم ( صاعقلا ) صاعقلا اماصا اذا هصوعقم یهف لوهعلا ءانب ىلع ةاشلا

 هنالسرا ندا كالها و لتق كياچ هدننزو دادش ( صاعقلاو ) هدننز وربنم ( صعقلاو )
 هدننزوروبص ( صوعقلا) اعیرسلتش ناک اذا صاعقو صاعقمو صعقم دسا لاش روید

 تناک اذا صوعف هاش لاق هلوا رعردغاص بوروا بلا هک ووند هنوف لوش
 قلوا صوعق ندهرکص نویف هلنیتخف ( صعقلا ) ةردلا منو املاح برضت
 تراضف اص وعق تناک ام یا عیارلا بابلانم اصعق ةاشلا تصعق لاق ردهنیسانعم

 هلتف اذا هصعقا لاق رد هتسانعم كمردلوا تعاسرد هلرمسک كنهرمه ( صاعقالا )

 لحرلا صعقنا لاق ردهنسانعم كلوا لاطایف هدنزو لاعفنا ( صاعقنالا ) هناکم
 "یا صعقنا لاقب ردهنسانعم قلوا تاق ییا بولیک | هنسن رو هناکم تام اذا
 هتعط "هلضفو هنسانعم هاک روید هراتنم هلیم كفاق ( صومعقلا ) ىنشا اذا

 یتعسط ضف هدننزو هحرحد ( ةصما ) هنسانعم نطیلاوذ ردطتاغ هک روند

 هرم هص و عضو اذا لجرا OE لاقت ردهنس انعم ا عفد هد هعفد رب

 هبارا رب یترلقایا كناویح یسهلوقم وه آ یوکس كنافو یعف كفاق ( صفقلا ) _

 اذا لوالا بابلانم اصفق یظلا صفق لاق ردهنسانعم قالغ بوکح بوروتک
 اذا "یا صفق لاق ردهنسانعم كليا بيرق هننرب یر هیشو اهججو هعاوق دشت

 قمامقچ هرمشط ینرهد رک رس نانلوا رببعت ك كنسیرآ لابو ضعب نم هضعب برق

 ةيلت اف هدش اذا بوسعیلا صفق لاق رد هنسانعم قلب هلکلیا هرجا ناوق نوحا

 هعح وا اذا هصفق لاش زرد هن شانعم قعا عوا هعحوو درد رب و ج رج ازم طرح

 ( صفاوقلا ) عفت راو دعص اذا لجرلا صفق لاقب ردهنسانعم قمقچ هکسک وو

 لالت لاق ردندنسانعم عافتراو د وعص روند هنب رتیدنف آ وص نالوا كسک و

 ندنیلدحم ردیدآ هدلب رب هدنفرط هیق رفا هدننزو هرغ ( هصفق ) هعیفر یا صفاوف

 ردیدآ عضوم رب هدناتسبعو ردنداروا یصفقلا دمع نب مهارباو یسیع نب كلام
 .هنسانعم لعو رونید هنسیک غاط هدننزو بارغ ( صافقلا ) ردزناج هد هلیمط كفاق

 ( صیفقلا ) ردیروق یک كنک د یرلقایا هک ردید آ ضرم رب صوصخ هنمسق راوطو
 ( صوفق ) روند هقوط یرلکدروع هنقوا نابص ندننالآ یجفج هدننزو ریما

 یعی ینبل ویشوخ تیاغب هدنآ رد دزنابز هدهلیمط كفاف ردهدلب رب هدننزو روبص

 هدنبارت نامرک هلیعض كفاق ( صفقلا ) ردرومشم صوفق نل رقح یروخ دٌلسع
 نسح ن دجا نداحبص و نیئدحم رد هب رق رب هدننب اریکع هلا دادغب و ردیدآ كغاط ر

 یرب یک قلقمرپو یغ آ قلابو یصفق شوق صفقو ردنداروا رلثدع هجن و دجانا

 صفق وا هکشئاللا نم صفق ] ثیدلل ا هنمو روند هب هنسن كبتشم شاردشق وص هنن رب



 ردندنناشقفلوا مبان یکزیا زد هنسانعم ناو لاحو ما 4ك كفاف ( هسقلا )
 یک همانهش رونید هناثسادو هناسفا ناثآ هلفو ناو سما یا ببم هسف هل لاقب

 بکن ىلا تایاکا یا صصقلا انلیل ال صف لوقت هدنزو بنص ردیمج صسف
 هد ذزو د سم رد صصق يج رواد هلک اک نالوا هدم لف توام ) هصقلا (

  ردندسنیدحم هصف نب جرفم ن عاج رتداعا هضق و هدنازو لاجر رد صاصف و

 كفاف ( ءاصاسفلاو ) هل مسک كفاف ( ءاصاصقلاو ) هدنزو باتک ( صاصقلا )
 نوسلوا هدنحارح لرکو لثف رک ردهنسدانعه دوق روید هکعشدوا هدتانح لی

 را صاصتفا هروک هننایكح راش

 لعفكوو یدلوا بلاغ هدعطاق مطفو حراجحرجو لنافلتف هدعب بوئلوا لامعتسا
 صاصفلا هيلع بجو لاقبإ یمتذا هصاقم هصاق لاقي ردبحاو ماغدا هدنردصمو

 كمروس ج رک هان هدننزو لیعفت ( صیصقثا ) دوقلا یا ءاصاصقلاو ءاصاصتلاو

 كنهسکرب هدننزو لاعتفا ( صاصتقالا ) اهصصح اذا رادلا صصق لاقب ردهنسانعم
 ندمدآ ریو هصف اذا هرلا صتقا لاق ردهنسانعم كمروس ینزباو كعشود هنیزیا

 دصشنآ هلأس اذا انالف صتقا لاقت ردهنسانعم كليا بلط یکلیا صاصق ییهسکر
 ییصاصف هکر د هنسانعم قلآ صاصف ندهسک رو ردهنسانعم لاعفتسا لاعتفا هدنو

 یعوفو یالکو ربخ ربو صاصقلا هنم ذخا اذآ هنم صتقا لا ردنرابع ندکعشدوا
 صتثقا لاق ردهنسانعم كليا تیاو رو لقت تسردو تسار هلتقیقح و هنک هرزوا

 ینزیا كنهسکرب یخدو هدننزو لعفت ( صصقتلا ) ههجو ىلع هاور اذا ثیدلا
 یزوس رب و هصف اذا هربا صصش لاق رد هنساتعم عمود هن زا و كمروس

 رب یدو ( صاصفتمالا ) هظفح اذا مالکلا صصقت لا ردهنسانعم قلآ هرب زا

 هصش نا.هلأس اذا هصقتسا لاق ردهنتسانعم قلعق بلط ینئليا صاصق نەک
 رکو باسح كرک ندهنسانعم كشدوا هلا هسکرب هدننزو لعافت ( صاقتلا ) هنم
 پاسحیف هبخاص منع دحاو لک صق اذا موقلا صاقت لاقب نو لوا صوصخ راس
 ندن و یریبعت یدا صاقن هنالف هدنماقم هلاوح هنکح هرو یتغجالآ هسکرب هربغو

 لاقب ردهنسسانعم قمغاچ کیا كيوک هدننزو هلزلز ( ةصقصلا ) ردذوخأم
 كلوا روفلالع هلیوکس كنیعو یحف كفاق ( صعقلا ) هاعد اذا و راب صقصف
 | ىا اصعف االف تام لاش و اح و اتوم یا اصعق نالف تام لا ردهنتسانعم
 اصعف هصعق لاش رده انعم قمردلوا كاچو هناکم تاغ ةيمروا هبرمض هتاصا

 صوص هدسف نویف هدننزو بارغ ( صاعقلا ) هناکم هلتق اذا ثلاثلا بابلا نم
 ءاد یا صاعق خلا باصا لاق رولوا اله تعاس ییدلیا تباصا هکردضمرب

 بوولیرو نوي رولوا ضراع هردص هک ردبدآ ضر هقشو توغ نا اهلیال

 هک ایوک

 هدنید نالوا دنس 4اقم ند ردذوخأم ندنسانعم
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 لدن روا شا صاعقو ردیسا بخاطر وبار( و و
 رونیدهرب ینیدلو تیاهنكنافق لوق لع رود هر قح هنلشد هغلقرق هلضارقم ادا

 ( ةصاصقلا ) روند هلتیابن تكنتسهزوح رادام اراد رر یی لف دوخاب
 دوخ اياك ویف ید و هل رڪ كن زمه ( صاصقالا ) ردعضومرب هدنزو هما

 ردهنسانعم قلوا هک ت وکی یک وک لو ىلع قلوا والب یلهبک كغارسق

 صقم یهو تلجو اهقادو بهذ وا اهلج نابتسا اذا سرفلاوا ةاشلا تصقا لاش |
 لاق رد هنسانعف قلوا نم هادم ندير ندنفلن و ز كب نیت ءود و صاقم نم

 كلما صاصق ىس راج د وخاي ىلتاقو ثعبتی نا عیطتسبال راصاذ| الا ره ربعبلا صقا
 هح رح لثم هحرش هنم هل صتقا اذا نالف نم الالف ریمالا صقا لاقي رد هنسانعم

۱ 

 شرالا تضقأ لاق ردهسانعم كمزوجت تاب یرکدد صیسق رو ؛دوق هوا
 حراش ردشمالیا نای یفیدلوا تاب هنوک هن صیصق فلوم صیصقلا تشب اذا
 نکل رووا تلالد هراتم هلکن 1 رپ هدنراناب رام هک ردیاب هوکرب صیصق رد
 رب صاصقو زدشلیا ناب ردناب یراکدید کما شوق هکهیا یردو یج رام هفص
 لج رلا صقا لاقي ردهتسانعم كلبا ریرقنو ملست هغفلوا صاصق یتسفن یدنک هسک

 لاقب ردهنسانعم قلوا لجولوا هسکرو هنم صاصتفالا نم نکم اذا هسش نم
 eH قح هر لاش ردهنسانعم كليإ لول وا و هنمادد اذا تولا دصقا

 نالوا رهاظ ىلج هلم ہک كفاقو یمض كيم ( صقلا ) هتم هاندا یا تولا نم

 اهلج نابتسا اذا صقم سرفوا :اش لاق ردیعج صاقم روید هغارسقو هنویف
 روندهرب نتب لیق هدسکوک هدننزو ربما ( صیصقلاو ) هدننزو عع ( صقصقلا )
 توص روند هسس صیصق و صقصق و ردیدآ وص رب هدلبح مان اجا صیصق و

 كن هود كن هکر وند هود لوش هدن زو هیفس ( ةصيصقلا ) هنسانعم

 لاق روند هناتساد و دصو قح هل وا هباکح و لش و هلوا ردیک بوشود هنن را زبا

 هپ هفناطشکرپ هدرپ ربو روند هنسهودتیلبنت كح وکو هصق یا ةهصیصق صش نالف
 ( صقصقلا ) ناکم ىف دعمجم ةفناط یهو سالا نم هضيصق تيأر لوقت روید
 ( صاقصقلاو ) هدنزو طبالع ( صقاصقلاو ) هلاه ( هصقصقلاو ) هدننزو دهده

 صقصق لحر لاق روئید همدآ رودو لوق لع ولهدوک نوغو هدننزو رات رت

 صاقصقو ةصةصقو صفاصقو ربصقوا ظیلغ یا صاقصقو ضقاصق و ةصقصق و |
 عج كنظفل صقاصقو رولوا كعد تئیه لیقو یربا هکرولوا تفص هنالسرا |

 یذومزما  كي صقاصقو ردتاصقاصق یلاس حجو هلیصف كفاق ردصقاصقیرسکم ||
 تكکرا اونو یوقو هثبخ یا صقاصق هیح لاش رود هبالب نالوا رازا خد مو ۱۳

 رذیدآ عضومرب هلباه (هصاصق ) یوق یا صقاصق لج لاقب رولوا فصو هود

 هوم هر هوم ور اچ هو

۱ 

۱ 
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 ۱ هدتمضومردصردسا صصف لصا کرد حراش رثالا ناصش هاکلس یذلا قي طلا
  كسردلیپ بودیا ناب يالکو ربغ رب همدآرب سسفو قو رووا لامعتسا ید
 ۱ [ صسقلانسحا كيلع صفق ] یلاعت هلوقو هلعا اذا ربنایمق لاقب ردهنسانعم

 ۱ بوک ضا رم ییهنسنرپ سقو ردمما صصق هداروپ ناربلا نسحا كل نیب یا
 ۱ سسفو صفو سلب ام عطفاذا اسق رفظلاو ملأ صق لاقب ردهاانعم قرف
 ۲8 روللوا رمت شود 4 روند هنشاب كسکوکلوق لعاهنسانعم ردص روند هک وک

 ۱ | كفاق رد صاصف یعج روید هنکیک سکوک دواب هس هبروا كکوک دوخای

 ۱ قلوا وللب یلهبک كنآ دوخاب نویف صقو روند هکوب شاقریق ندنویقو هایرمک
 ]| :اشلا تصق لاق ردهنسانعم اوا هک بوشواص یکلکنسوک لوق. یلص رد هنسانعم
 ۱ هنسانعم قلوا لجم ولواو تاج و اهفادو بهذ وا اهلج نابتسا اذا اصق سرفلا اوا

 | كلنالجعولواو هنماند اذا تولا هصق لاقب ردیا عب ینآ مولوا هک ایوک ردلهعتسم

 هصف ( صاقلا ) نم هاندا یا تولا نم هصق ىتح هبط لاش ردهنسانعم
 1 ( ةصفلا ) هصقلا یی یا صاف ظعاو لاش روشد همدآ نالوا رلي وس ناتسادو

 ۱ | ردصجو صق یرلبسنج عج هک هنسانعم هصح روند هجرک لسکو حف كفاق

 ۱۲ ىح ضيحلا نم نلستفتال ءاشنلل تلاق ابا ] ابنع هلا ىطر ةشئاع نع ثیدحا هنمو

 اإ قدلوا كاب ندضیح رازس ىنعي ةصفلاك اضي ةقرللا نیر یا [ ءاضيلا هصقلا نیرت

 نسهکل یک جرک فزب ضی> نکفیدننوط هک ۷" نسهیلیا تردابم 4اتفا ۳۰

 | هیحف كفاف ( هصقلاوذ ) هلبرمنک كفاق رولک صاصق یج كنهصقو هک ذم روک

 | رب دندرو فیرط ونب هدلبج ما اجاو ردعضوم رب هدننیب رللح مان قوقشو هلابز
 ضارقلا یا صقلاب ههطق لاش روند هب یدنص ل مک كيم ( صقلا ) ردوص

 ليس دین هند راضعبو رولک صاقم یی هکر بد جرات روند ناصقم هدنسهیش

 هروک کا١ سپ رد راقفتم هد اوب تفل لها IF زاج یدارفا روند ناصقم

 قرهلوا درفم هدلجم یکیدید هب لقعیام باب كنباتک هیوبیسو رولوا یدانقر صقم
 اهوكفلۆم سپ یدلیا ادتفا کا ید فلوم هلکلیا تب ینغیدنلوا قالطا صقم

 . لیفهدشاب هلال تاکرح كفاق ( صاصقلا )یهتنادولوا تراشا هبهینش لوق ناصقم
 ۱  ندنکوا ۵ رکود ندندرآ رک رقب لبق هدیغاشا ندنآ هکر وند هرب ینیدلش! هک

 | همدقمنم هب یبای 2 وهو ثالكاتاكرلاب رعشلا صاصق هجش لاقي نوسلوا
 : رولوا یرلبد قلیوا هک روتید هرب ینیدشواق ثكغابق کیا هددعقم و « رخ وم وا

  داب لاب ندنآ پویلتوا یبیرآ لاب کرد ذآ رش رب هدنزو باع ( صاصقلا )

  هکرلیدلیا نایب ھللاب'یراک دید یتوا یرآ ینوب هدنادرفم ردو یرلکدید صاصق لسع
 | هدرلتس یراکدنا عضو یرلناوخ یرآ صوصخم رولوا یزمرق و یراصو ضای

 عرز

 بس ۳

gpgجت تورو هم  
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 هغمرولوا قرهحوق ندنرلکحا یک رک ینرلاو بوکید یرازید و بوصق هننراق
 بور :دشپ اپ هنب رلقلپ وا ین راق درا یک یک رکهرزوا یرازبد لوق لع روند "

 . لوق لاش ردیشور ول وا با یا رک ین شیلا ولا ینیدصق هن رقتل وق یرلاو

 هديب یتحو هن طب هب دخ ق قصایو هيتيلا لع سل ناوهو ءاصفرقلاو هاصفرقلا و ىصةرقلا ٠

 هیفتک طباتسو هبذغقب هنطب قصلیو اکنم هکر ىلع سلخ وا هیفاس لع امهعضد ,

 لدجر لاق رونید همدآ كالاچو دلج یربا یدوجو هدننزو طبالع ( صفارقلا )

 هک رونید هروغوب لوش هدننزو ساطرق ( صافرقلا ) مخط دلج یا صفارق

 2 هطما رق ( ةصفا قلا ) هنسانعم "یرجم لح هلوا ردا هبك هلقمش1 رب

 رثلا الا كنهتسنک رب هدننزو هحښ رح د ) صف رقلا ( ةنسانعم صوصل روئید هرلد غ وا

 1  وط ز ومط رد هنسانعم قلع بوکح بوطرد بوروتک ندنتلآ یرافایاو

 هبارآ رب فرط ییا كنروعو هیلجر تح هیدیدش اذا. هصفرق لاقب رونلوا ریبعت
 . اؤ رقم اهعماج لاش رد هنس انعم كليا عا كرهدیا بوطرد بور دشن راد قصص

 بول روب هنبایتنولاخ هدنن زوج رحدن ( صفرقتلا ) اهصفرش امف رط نیب عمح ناوهو
 ( ةصفرقلا ) اما ف تامزت اذا زوحلا تصفرقت لاق رد هنسانعم قمرو وا كرهلزون
 (صوفرقلا) هاعداذاو راب صفرق لاش ر د هنسانعم قم رغاچ نکی ا كب وک هدننزوهج رح د

 ساط رق ( صامرقلاو ) هدنزو ج ریز ( ضمرفلا ) رونبد هنکیا كيوک هدننزو روبلو
 رولوا راط یرع او لو یس رحا هکر وتید هروقح لوش صوصح هراپود هد زو

 تكحهروشپ كما هملوکو ررروئوا بوریک هنعا نوعا قفصا مدآ شموش وا

 روقح هدهیداب یخدلوا هکرونند هووب قحهیلطروع نيج رکوکو روتیدهغاج وار وقچ
 ههو ف لاش روشد هنغل هصق درلقانب صاعرف و رد صیمارف ییج رول وا هدرارب

 نانل وا 9 هسک شم وشوا هدنن زو هح رح د ) دصم رقلا) ندا نصف یا صامرق

 ( صمارقلا ) صامرقلا ف لخد اذا درصلا صمرق لاق ردهنسانعم كم ريك هروقج

 نہا یا صارفلاپ نانا لوقت روند نا نا نارو لذ هدشزو طر الع 5 3

 قجاق نرزوهح قرهد رابق یرلیو سورخ هدننزو هحرچد ) ةصن رقلا ( صراقلا"

 هلنیسنالوا باوص هدو لوق ىلع ع زقو رف اذا كيدلا صنرق لاقن ردهنسانعم

 لاش رول وا مزال هدانعم وو رد هنسانعم كمل و نوح ا قو یاغط هصنرفو ردقلوا»

 كن هم ۰ رح ( صیار لا ( هسفن یزابلا صن رقف دایطصالل هاتفا اذا یزابلا هصن رق

 صول رق روشد هنفرط یور كن هم, > لوق لع رونید هرادنکن نالوا هدنم و

 هلنرحعف ( صصقلاو هلل د دشن كداص و یخ كفاق ( ( صقلا ) ص كفاق رد د رفع

 و اصق هرلا صق لاق رد هتسانعم کمک هحدرآ بوروس ینزبا كنهسکرب |
 نم اعجر یا [ اصصق اهرائا ىلع ادنراف ] ییاعت هلوف هنمو هعش اذا لوالا بابلا |



 1 0 رو ههبسا اذا ثوذرلا هص رق لاش ردلعتسم هنسانعم قرصا هریو

 ۱۱۷ لاقب ردهنمانعم كمك و هنعبق اذا "یشلا صرق لاقب ردهنسانعم قلآ بویلجوآ
 إنما صرف لاقي ردهنسسانعم قجچآ ریجخ نوجا تاب كما و هعطق اذا هص رف
 قالطا "هتالک ندیا لد هدرزآ یطاحم ردیمج كلەص راق ( صراوقلا ) هطسب اذا
 (صرافلا) ةلوملا ةصغخلا تاماكلا یا صراو الاب سائلا صرش لازبال لاقب رووا
 نارصا بوروب یناسل و ردقجهلوا قجرا" روید هکجوبرپ هببش هکنیس یرویس
 دوس قوا هنرزوا هکزونید:هدوس یک ا لوش لوقا لع روند هدوس یثکا
 شماح وهوا نالا ىذح ناك اذا سراق نل لاقب هلوا شقک لیک | هقلغاص
 ید یدنص هکرونید هصظ ( سارقلا ) هتشوج تبهذف ریثک بیاح هیلع بلح

 (صرف) سأرلا برقملا نیکسلا وهو صارقلاب هص رق لاقي رولپسک زبو دغاک رارید
 رش یا ن ثراطا تا نن صرق و ردیدآ لوا.رب هدناسغ ضرا لمص كفاق

 ندباتف :رک سما صرف و.روند هنسهسلک كم هنادرب صرقو ردیعسا یناغلا
 ( ةصرفلا ) اباي يا سما صرف علط لاق ردیمرج كشنوک دارم هکردنرابع
 ثافاق رولک هبص رق ىج كصرف رود هنس دچک كع ید و دو دف غ

 صرق یی كنهصرق و رولک سارقاو یک هنسغو نصر هلی كارو یرسک
 دارم هک ردبدآ قیاف ولرد رب هدنزو ربما ( صی رقلا ( یک فغ و هفرع رول

 هیدایاب هلشزو نامر ( صارقلا ) رولوا ندهجای و ندقااب ردماعط یرلکدید یت
 هن رفع ز ن رددآ تاب یر عو رو هننسانعم ځواب رونید هاست ی راک دید

 لاق ردا صرق یرئمب ندننرج ظرف هک ایوک ږولوا دک ات ظفل رجاو روند
 لضف و ترفانم هللا سا اعاد هک رب هلنیتحف ( ص رقلا ) "یناف یا صارق رجا
 ماد اذا عبارلا بابلا نم اص رد لحرلا صرف لاق ردهنسانعم قلوا ردا تسیغو

 ا هدندرو یتعاج بالك نب ورع ینب هدننزو باتك ( صارقلا ) ةسغلا ةرفانلا ىلع
 || ,ندنظفل صرف هیددشت كنو و یعض كداص و كفاق ( ةنصرقلا ) رديدآ وص رب

 یسیرب هنص ر سپ یک ینیدلوا تفص ند رظن هن رظن و ندعمس هنعمس رد وم تفص .۰ ٠“

 ردهصوصح هغیص ران و و رود هروع نشود هب اکو نظ ندنآ هلک دج یتسیدنک

 (صیرفتلا) ردبلغا قلوا تروع یکدجچ نکل یبلیا ریسفت هنوکوب حراش هچرک
 اذا نیلا صرف لاقب ردهتسبانعم كمك یریج قموب قموب نوجا یاب كما
 دونید هاوسن شیارآ نالوا. یرکد یک صرق هدننزو مظعم ( ص رقملا ) هعطق

 كفلاو ئالا تاکرح كنافو كفاق ( ىصفرقلا ) صرقلاک ریدتمیا ص رقم لح لاقب
 عابالابو كفاق ( ءاصفرقلاو ) هلدم كفلاو یعح كنافو كفاق ( ءاصفرقلاو ) هلی رصق

 | فراقلیوا و بویف هرب ینرلقانیف یک یسرونوا كرلیفوص نریک هیراج هلی كنار



 لری

 رللقن هلبرلج وا كوا كني راقنرط هک رونید ها لو شو قلنا قیئولا یا صوبق
 ( صبقلا ) هکبانس فآرطا الا ضزالا بصي مل شکر اذا صوبق سرف لاش هلوا

 رشکد دع یا نالف یب نم صبق "اج لاق روند هرشک ددع ندسان هلیرسک كفاق
 رد اج ه دهلی كفاف هدن و روند هنعجب قلم وقناوا رف كو ردهنسانعم ًاشنمو لصاو
 هنب رک و اكنب رلت [ یشوق نوا میظننو هیوست هکر ونید ها لوگن هدنن زوربنم (ضبقلا)
 هنمو هبلط اف لیلنا یدپ نیب دعیذلا لبخاوهو صبقملاب لیلا یوس لاق رولیکح
 هعحو هنوکرب هلنبتعف ( صبقلا ) هاوتسالا بلاق ىلع یا صبقلا لع هنذخا مهلوف

 ضبقلا هباصا لاق ,رولوا ضراع هرکج ندکع ارت قوج هتنراف ج آ هکروتید
 قلوا ابفو یربا یشاب گناسنا صبقو قیرلا ىلع رقلا لكا نم دبکلا عجو وهو

 شینج و هتماه مخط اذا میارلا بابلا نم اصبق لجرلا صبق لاقي رد هنسانعم

 طعنو فخ اذا لوهلا ءان ىلع لحرا صبق لاق ردهتسانعم كك هطاشزو
 هقانلا جر تصبق لاقب ردهنسانعم قلومو بوشواق یرعآ كتجر كنهقاو

 قعشوا هک رکج هرلنیکا دوخاپ هرلجاغآ و تعضنا اذا زو زلا بابلا نم اصیف
 هدشنزو رجا( صبقالا ) صبقت اذا رجلا, ىلع دارلبا صیق لاق ردهنسانعم

 یا صأرا صبقا لجر لاقب روند همدآ نالوا رودمو ابقو یریا یسهب كنشاب
 دنن رب هکبوا هدنسوریک هللیسوریا كنىرلقاپا هک روند هتآ لوشو رودم مط

 هنس هم شاب. قلراو و یربا هدننزو ءا رج ) ءاصقلا ) بقعلا عضوم لع هم دق

 بولیکج هلغلوا قرویف هکرونید ها ناینازوا بونوسو رونید همدآ ولطاشن
 لبح لاق روند ها نایلوا دنع یندو هدننزو سعتم ( صبقتلا ) زعازوا

 ودع روبد هک رکس ك هدننزو یمز ) یعبقلا ( كم رغ یا صیقتمو صفق

 نرلکح بوشر و هکردسیفدارمو هدن زو ضابقنا ( صابقنالا ) هتسانعم ددنش

 یاحو یحف كفاق ( صعقلا ) ضبقنا اذا سرفلا لومغ صبقنا لاقي ردهنسانعم
 لحرلا صغ لاق ردهنسانعم الا رو ص هل اتش و تعرسس هلن وکس تكنهلمهم

 تییلا صعت لاقل ردهنسانعم كمر وپسو اعد رب امض اذا اا بابا نم اصعف

 كمارکس و ضکر اذا جرب صعق لاق رد هنسانعم كغ هلقایا و هسنک اذا
 (صیعقتاو) هلیرسک كنءرمه ( صاعفالا ) اودع یا اصعف ینقبس لوقت ردهتسانعم
 کا نع هدعد اذا هصعف و هصعفا لاقي ږد هنسانعم كا دیعب هدننز و ليعفت

 هک رد هنسانعم ققجا بوقیص یننا كنهسکرب هلقمرپ کیا هدننزو ضرف ( صرقلا ) |
 هلاق هیعیصاپ هذخا اذا لوالا بابلانم اص رقه صرف لا روتلوا ریبعت كگدجپ 8

 ۷۳۹ ان

 ؛ هردصب بارلا یتحف یھ یذلا یا صبقا سرف لاق هلوا رر وب قراچص .قاربط

 ,ولشنح هدننزو فتک ( صبقلا ) ةرودم هم یا ءاضیب ةماه لاق روئد
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 لاقب ردهنسانعم قاتروق بولی رص هد زو لعغ ( سصاتكاو ) هفشزو لاعثنا

 هدسشژو لاتفا ( صالتفالا ) ساض۶ هماخ یا صاذو سلفناو سلفاف هسلف
 اذا هدب نم هتصاتفا لوق ردهنسانعم كم ریورل آ ین هثسا رب هل رفت رب ندنلا كل هسکو

 سوافلاش رد هنسانعم كلبا ناب و فک یزوس ر هدن زو هلعافع (دص وافلا)هنذعا

 ندنظال نب هک رد هنسانعم ناب هدبزو لعافت ( سوانثا ) هئي اذا ثیدلا

 ساب اذا اص واش لاقن ردهنسانعم قلرآ ندرب یر سب ردلک د, ندای راذ وخ ام

 صاف لاقي ردهنسانعم كليا تحایس لوکس كنا و یصف كئاف ( صیفلا )
 ىا تنم الو ردهنیسانعم قاوا لئاز و بهذ اذا اصیف صيب ضرالا ق

 یا .هناسل دب : صيام لاش ردهنسانعم كلبا حاسفاو نا بوجآ ؛ یزوسو تعترام

 دی یا صیفم هلام لاق رود هرب قح هباض يخ كيم ( سیفلا ) هعتفیا

 صافا لاق ردهنبسانعم كلبا بایو راهظا" یزوس هلرسک كن, ره ( نصاذالا (

 هلوم صافا لاق رد هنسانعم كمردکوج یکدوس نکرد لوبو هنی اذا مالکلا

 تص افا لاش زدهنسسانعم قلجآ رلقمرب ن ؟رول آ بویلجوآ ,یهنسن ریو هب یر اذا

 یا ٍضبق ي اهعباصأ تچ رفت لذا هدب

 هلیرلج وا كراقم رپ ییهنسن رب هلی کس كنابو يضف كفاف ( صبقلا ) ( فاقلا لصف ۶
 فا رطاب هلو ان اذا یناثلا بابلا نم اصبق "یشلا صبق لاقت ردهنسانعم یا آ بوشبای

 قموقیل آ ندکمجعا نیزسقعاق زونه نکرجا وص ناویح رباب مدآرو هعباصا
 باویح ثکرا و یورپ نا لبق هبرمش هيلع مطق اذا االف صبق لابقی ردهنسیانعم

 بورکع روفحوا هلوط و از اذا لعفلا صبق لاق ردهنسانعم قعش آ هب یشید

 ىق تآ و امیذغ لیوامسلا ق اهلخدا اذا تکنلا صنف لاقي ردهتسانعم كمكج
 , فخ اذا سرفلا ضبق لاق :ردهنسانعم كليا تراط بول هطاشن و, شینح
 رد هنسانعم قلآ های رلجوا یرلقمرپ ییهنسنرب یخدوب هدننز و لیعفت ( صیقتلا )طشنو

 نانل آ هلیرلج وا قمرپ هلیعضو یحف كفاق ( ةصيفلا ) هضبة ینعع "یا صبق لاقي
 هصیق و عباص الا فارطاب لوادلا یهو هنن"هصبق تذخا لوق رونید هثیش هحشبرب

 یسهلوقم اعرخ و یادفب ییدرتوک كجوآ ییا و روند هیهک رکح" هلیححف كفاق
 (دصیقلا) هافک تلجام یادصبق هنم ذخا لاقي ردنفلهدهلیعض كفات رونيد هماعط

 || هدنسیتمش لصومو روند هنسهموک زولومو یشاط لتحو قاربط هدننزو هنیفس
 7 | ةصيقو دوسالا ۷ هصسقو رده رقرب هدنبرق یسهیصق 7۳ نم کو ردیدآ هب رقرب

 هم ناد وجا همش نب ةصيفو بيوذ نب ةصیبقو راج ن ةصسقو ءاربلانا

 ( صوبفلا ) رد رابات صاق ن هصیفقو قراخلا نب ةصقو نومدلا نب هحقو

 .نمرق لاق روید ه.آ یلکن رد یعاضعاو یوفو دن وق یس هی هدب زو روح



۱۱۹ 

 بونلت وطر هرای هدننزو ززا ( صیصفلا ) هنسانهم مولا نس رولوا قالطا

 یهنسنرولاسو ین اذا یناثلا بابلا نم اصیصف ح را صف لاقب رد هتسانعم قفآ
 هع ناو هلصف اذا اذک نم اذک صف لاقب ردهنسانعم قمرا بوکح ند هتان رب

 قجوج و توص اذا بدنا صف لاقب ردهنسانعم ثموا یسهکرکح قاجواو
 لوس صیصفو افیعض ءاکب یکب اذا یصلا صف لاقى ردهنسانعم قلعا هج هتسهآ

 ردیعسا راکیپ رب :صیصف و هلوا « رک نیش هکل یک شف هک رو هک هد رکج

 ردزوخ اب نالوا یاسا ردلصتسم یا قلوا لکا را هحرادقم رت نفهنس رو
 هلرلز ( هصفصفلا ) لصح ام ینعی درام یا هنم "یش یدب ف ضفام لاش هنمو

 هب یتا اذا ربا صفصف لاقب زدهنسانعم كلبا ادا هرزوا یعوقو هلتفیقح و هنک

 تسسا هدیسراف روند هاب نانلوا زیبعت هح وب هلسک كرلاف ( هصفصقلا ) اقح

 روند "همدآ زوای ولتدالج هدشزو طبالع ( صفاصقلا ) ردیعج صفاصف روند
 (صاصفالا) رونبد هنالسرا هاه ( ةصفاصفلا ) ددش دلج يا صفاصف لحر لا
 تصصفا لوقت رددنسانعم كليا جارخاو لصف یهنسنرب ندهنسنرب هیرسک كءربه
 هب هنسنرب بوحآ و لیعفت ( صیصفتلا ) هتجرخا أذا هقح نم اش هيلا

 ( صاصفنالا ) ام قلج اذا هی هصصف لاق ردهینسانعم قب هکید کبد

 هدننزو "لاعتفا ( صاصتفالا ) لضفنا اذا هم قيا لاق ردهنسانعم لاصفتا

 (ضاصفتسالا) هلصف اذا هنم "یشلا صتفا لاش رد هنسانعم قمریآ "ییشرب ند هتسنرپ

 ( صفصفتلا ) ج رسا ام يا اثیش هنم ضفتسا ام لاقي ردهنتسانعم جا رسا
 لاش رد هثتنماتعم ثمر و لیفاط پودا ترش ند هنسن رب شات هدننزو حج رحاب

 هیسک ناتص و ناب كزو هدننزو, دادش ( صاصفلا ) اودانن اذا هنع اوصفصفت

 هدننزو صقن ( صقفلا ) ردند يدع صاصقلا دجا نب دج نده. لوآ روید
 اذا ىلاثلا بابلا نم اصقف ةضیملا صقف لاق ردهنسانعم قم ريق بوراپ یهطروع
 شلربف بولب راب ( ةصوتفلاو ) هدننزو هبیفس ( ةصیقفلا ) اهغْطف و اهسک

 سدرب یک هقلح ندنناودا را ادشزو ربما ( صیقفلا ) روند هبهطروع

 هدشنزو رونت ( صوقفلا ) ررروک بوروتک هیارا رب یاودا ضعب هک ردقوط
 هدنح وا كغاموح نالوا رییعت زرک ( صاقفلا ) روند وا ماخ هدهبرمصم تغل

 ردیا رام را یک هطروع رادسروا هی ره ۲۱ هیزکا هک اواو 8 هدنلکش زا

 نوکت دنامر هش وه و 0 ضف لاش ردقح هلوا یسهب قلاو كغاموح وب

 قعرروف هدشزو لیعف ( صیلفتلا ) هتکردا "یش لک صقفل زرح فرط ف

 ( صالفتالاو ) هرن كنب ( صالفالا ) هصلخ اذا هصاف لاق رد هنسانعم

 1 یربح رو هر لغ اذا مالکلا صفصف لاش ردهنسانعم كابوس ارٿ ارت هدننزو



2 ۱ ۱۹۸ 

 ینصرافب یا یسی رف وه لوقت رونید هشادنېون نالوا هدنصوسخ وص هدنزو ريما
 هام و ردهسب رف یدرفم رولوا اله هلملسف کر ود هنب ر رط نويو برشلا یف

 هلا ناپ هدناویح و ناسا هضيرفو قنعلا ج دو یهو ةصبرفلا مع ی شل لاش

 لرت لر هدنتفو فوځ ٌهساعو اياد رووا هدام كک روک لبا روکوب شو ینعب
 هسب رف و دهرت لازال فکلاو بلا خب هج یهو هتسب رف تدعت را لا رود

 هکرونبد هبهقا لوش هدنزو ءارج ( ءاص رفلا ) هنسانعم دبوس ما ردیعا كرد

 یشا كش وح ن هروط هد هش رالا بویلفوص ۰ را )هود هدکد اک هنشاب شضوس

 ةي موقت تاک اذا ءاصررف فال لاقب هلوا رحما هجزکلاو بوراو هدقدلاف ىلا

 كنطب ر ندنسلسف هلهاب هدنزو دادش (صارفلا ) تب مش ضوحا الخ اذاف
 لوبو زب یراقجهلوا كاب بونلیس كنوناخ شیاح هلیمک كناف ( هصرفلا ) رد ردپ

 هیسکرب رسک كنز ( سارفالا ) رولک صارف یجج روند هنسهوقم قوبو
 ( سارتفالا ) هتنکما اذا ةص رفلا هتصرفا لاقب ردهنسانعم كمرو لا تصرف

 صرفا لاقي رد هنسانعم كلب تبنغ یتص رف و قلوب تصرف هدننزو لاعتفا
 لاقب روند هاویحو ناسنا زوای هدننزو باتک ( صارفلا ) اهزما اذا هّرقلا

 ۵یعاش ما" رجا نب ورعو رونید هثیش رجاو ظیلغو دیدش یا صارف لجو لجر
 صارف هیلع ام لاش ردب ER O عطق روئل وا قالطا هب و صارفو ردیما قدح

 كلبا شقن هلیجوا رومد یتلفسا كنباق قابا هدننزو لیعفت ( صیرفتلا ) بوث یا
 هدننزولعافم ( ةصراغملا ) دیدلخا قرطب هشقن اذا لعنلا صرف لا رد هتسانعم

 هدیشزو لعافت ( صدافتلا ) هبوا اذا هيف هصراف لاق ردهنسانعم كىشلتبون

 (صفارفلا) اهو وان اذا مهرب اوصرافت لاقي ردهنسانعم كمشلتبو هدنهصح وص

 هب لس راب + نالوا ددش و ظیلغ یمو یسهدوک هی اه (دصفا فلاو ) هدننزو طب الع

 روش همدآ شطبلا دیدش و رونید هروناج یح رب ولهدوک نیلاق اقتطمو روند

 كداص و یالث تاکرح كناف ( صفلا ) رد دآ لسجر رب هيحف كناف ( صفارف )

 نل هل رک كناف كنب رهو> روند نکن هدیس راف روند هنخاو د دزو هل د دشت

 رابع نل هدنمالک كنب رهوح هکر بد ح راس رد صوصف يج رده و یسد

 یارافلا سده ذ واو تیکسلا ناو ثيل هقش ندنکید د ردهماع تغل تیام بویلوا

 هک رولواقالطا هرب ینیدشواق كکیک کیا ره هدهدوک صفو ردرلقفتم هللا یرهوج

 تسيل یا ءامظل هصوصف نا سرفلل لاقب هنمو رونلوا ربیعت یرب قانیواو یرب ا
 ناب و لدصف كنهدامرب مالا صف و نیمظع الك قتلم ىه و ملا ةريثك ةلهرب

 هلصفم یا هصف نم سمالاب كي أب وه لاقي رونلوا قالطا هنسهنرک قجەلوا
 هنشید قاسمرصو !مقدح یا هنیع صف هامر لاقب رونلوا قالطا هنهایس كزوکو
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 اذا دبص اف لاش ی تا كيفك هدننژو هد رجد ) "دص زیفلا ( ءافل ا لصف

 بویلدشا ینزوب جیا كئیشرب هلیئوکس كلل یاحو یعف كناف ( صعفلا ) هعطق

 اذا ثلاشا بابلا نم اصق هنع صد لاق ردهنسانعم كلا شیتفن ی کی
 لاقب نایب هنسانعم ثمر ود یتغاربط " بو رص ایزو كل زول و هنع تک

 اذا. نالو نطل لاش رد هنبسانعم كا تعرس و ۸و ادا بارلا ر طلا ص

 رع اذا ىصلا ضل لاقت رد هنسانعم " قمان وا یرلشد كوا كغجوحو ع ما

 اطقلا صخ لاق ردهنشانعم كعاديا هوب بوتشا یغاربط یشوق قاترض و ایا

 صخ و روید هعضوم قدهلوا 0 اس اةلطم صخو اهوذا هيف ذحا اذا بازنلا

 صخ و هلطرلط صخ رارولوا نیعتم هلتفاضا هکر ونید" هع وه جاق رب هدیرف»

 یرلک دید نيج روس صعو الا ضعفو ط ولبلا صفو هيلیبشا صخو دو | ۱

 کكي هنر ر :ER لاعتفا ) صاعفالاو ( هدنزو لعفت 1 صعقفتلا ( ا

 اذا صفا و هنع صعف لاش ردهنسانعم قمردشارا هلا هغلاپمو دج ییزو ا

 هدنزو دعقم ( صعقلاو ) هدننزو بولسا ( صوعفالا ) هنع ثعلا ىف یصقتسا

 نم اب ها ) دنا او بوتس اور کروم سو شرف ی
 ما ام لوقت روئید هوي هحروقح نالوا هدنسهروا کک كناسا هدشزو

 رواجم ( صحافلاو ) هدشزو ريما ( صیعفلا ) هنقذ ةرقن یا یصاا اذه هصعب

 4تن ھه رم دهه ییا نوا ردا. نسخ رسو تیغ كنس ئر اءاد هدننزو

 هبح اص بتبيع نع ' صحفي اھ لک و یصحافمو یصیقب وه لوقت روند

 كلبا شیتفن یزو یا كرخآ اھدحا اعاد هدتننزو هلطافم ( هصحافلا ) هرم

 (صرفلا)هرسو هبحاص تجع نع ضعفي ام لک ناک اذا اصح اف لاق رد هنسانعم

 .لوالا بابلا ن ن اص رف هبص رف لاق . رد هنسانعم كيسک هاینوکس كنار و یحف كاف

 هص رف لاقب ترا كليا قشو هقرخاذا هصرف لاش رد هنسانعم قکریو + هعطقاذا

 االف صرف لاقی ردهنسانعم قفقوط اب قمروا' هنسهصب رف كتهسکرب و هقش اذا

 ' رد هص رو یدرفم روند هنکد رکج كشع یرلک دید لقم صرفو هتصب رف باص أذا

 لاق هنم و ردنا ثادجا قلرودف بول وا ضراع هب هق رآ هکر ونید 4 لوش هص رفو

 ( ص رفلا ) بدلا امم توكي یلا ع)ایهو : دص رفلا هبذخآ هص رفلا هتنافنآنالف

 : یا هنم قص رف تاح لوقت ردذ وام ندنسانعم حطق رد هنسانعم تب و هدننزو هفرع

 (سرفلا) «الا نم هش اش هص رف تأح لاش ر وند هب هصح نالوا ندوصو یتبول

 رز ومد هلک آ هک روند هتل ارت لدرومد هد زو بارع ( ضارشلا وار ا زو رام

 رول وا هدنزر طظ یسقع ىج واب هروک هننایپ كح راش راردبا عطق یک دوخای 3

 ( صیرفلا ) ةضفلاوا ددعا E ددا وهو صا رفلا و ص رفلاب ها

 تحت

1 ۱ 

۱۳ ۱ 

7 

1 



 ست

rS rg ۱ 

۱۹۹ ۳ 
age۷  

 1 ] سوفوم لاقب هنمو رذفص و ندنسانعم بذك هدنزو روبص (؛ صوملا ) قاغلاب
 | یدنلوا رکذ هدنسهدام هک رد هنسانعم سوم نیب صو# نیو باذك یا ة رجا
 1 ردیاب وم اس روند + یذک نایا قاپح ندا اد هد زو را.( صنالا )

 رولوا قالسطا هنیرب كبکوک یکیا یرلکدد یرعش 4یسهینب رفصم ( ءاصی#لا )
 ع ولط تک و کنش و ر ییا هرگمادارّوج ,دکلف کد وا مولبم روند روبع هم کیدو
 نالوا لئام هبونج ردلئامهلاعش یر و هونحیرب رولوا هدنبناجییا كاشکهک ردیا

 هننالوا لئام هونج و ردکنر خرعمو كجوک نالوا لئام هلاعشو نیشورو كویب
 هنالوا لئام هلامشو ردهدن ره[ كنتروص رک | بلک هک اربد روبعو ینا یارعش
 هکر دندنرل هناسفا كراب یردندنکاوک كنن روص رغصا بلک هکر زید ءاصیغویاشیارعس |

 بودبا كرت یرلذو لیهس یدبا یرلشادن رق رق كبکوک مان ین لهس بکوک یکیاوہ
 ندنسهقرا لیهسپودبا لر یاش ید یاب یا ره هدعب یدلیا تع هتناج ن

 كن آ یدنلوا قالطا روبع کا نویکنآ یدک هنتوا بودا روبع یاشکهکو مع
 هاصیغ اکا هلة وط قاپ یرازوک بولاق كرەدىا کب یاش یارعش ندنقا ۶ درد

 ن دلاخ هدنآ هکر دیدآ مضوم رب ءاصیعو رارد ید صوغ 5 او رلیدلیا قالطا

 یسهدلاو كکلام نب سنا ءاسیغ و یدلیا مزه ی هعذح ونب هنع هللا یضر دیلو
  یدنقص هاتف ( صتغلا ) یدیشایا تب هدهرزوا قلوا ءاصیمر فلوم نکل ردیعسا

 جا بابلا نم اصاق هردص صنف لاقب رد هنساتعم قوا راط لکوک هلینس

 زن كي ( صاغلاو ) هلی وکس 3واو وی دف .كنیغ ( صوفلا ) قاض اذا

 رد هنسانعم قلاط هیوص هدنزو ثایغ ) صایفلاو ) هدنزو هباتک.( ةصایغلاو )

 هنر لزب اذااصایغ و دصايغ و اصافع و اصوغ صوفی ءاملا ىف صاغ لاقت

 ىلع صاغ لاقب ردلیعتسم هنسانعم كلب بول وا ملطم هتقيقحو روغ كهنسن رو

 رولوا ناکم ماو یدنلوا رک ذ هک ردردصم هلیحف كيم ( صاغلا ) هلع ادا رسالا

 کا ا هص وغ عضوم یا ؤلؤللا صاغم اذه لاق روند هعضوم قحالاط

 روند ها ط هدنن زو دادش ( صاوغلا ) هنسانعم قاتلا ىلعا روند هنسد رق و

 نکیا ضثاح هکرونید هنر وع لوش ( ةصئاغلا ) رالط هبایرد نوحما قم رقح وحا

 دم لا ها نچ نوط تاشتا ینوز ۲ ۸4وا زمردلت هجو غم
 هنحوز ود را و منتیح نکیا لکد ضیاح هک زونشید هیروع لوش هدننزو هندج

 || متال ىلا ةسناغلاف [ ةصوفلاو ةصنافلا تنعل ] ثيدملا هنم و هیلیوس فالخ
 | اضثاح نوکنال ىلا ةتصوغلاو ضناح یهو اهعم اجف امینتعا ضناح انا اهجوز
 قاب جراح هلغل وآ طقس هدر هح-ن هداروب ضناح یا لوقو اهحوز بذکتف

 ردهع* رو هزاع لصا هرزوا
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 | هدننزوهصفاغم ( ةصباغملا ) اهصمر شک اذا عیارا بابلا نم اصبغ هع تصبغ:

 ةصباغم هذخا لاقب ردهنسانعم قت وط بویلاش نکیا لفاغ یبهسکر او
 هب یدنقص نالوا ضراع هلق هاددشت كداصو ىع كنغ ( ةصغلا ) ةضفاغم ىا

 یا "هصملا هک ر لاش هدنزو د رەد روک صصخ یج روبد ههودنا و هات و

 یه و "دصملا هیذحا لاقي روند هبامش و ماعط نا روط بو اقیط هزاغ ویو ىجا

 هدن زاغوب ردیفل دادزب نب نیصح ندا ( هصغلاوذ ) قرشاف قلا ضژیعاام

 ندع ناس رفو یدنا نم هیلیا نایب هش وخر یالک هلغل وا یسهصغ یک یمو

 قمروط بوناقیط هنسنر هنب زاعو كنهسکرب ۳۳99 ) صصغلا ) یداراو

 رص یا لوالاو عبارلا بابلانم اصصغ ملا و سسکلاب تصصغ لوقت ردهنسانعم

 , صغو روند هم دآ شه روط هئسذ هنن زاغو رد رلفص و ( ناصغلا و صاغلا ) ةصغاذ

 ىلثم موقلاب ىا صاف لازنم لاقي روسلوا قالطا هناکم شلوا ولطبط هليا سا
 یربرب هلک كنەزمه ( صاصغالا ) ردیدآ تابنرب هدننزو رفعج ( صفصقلا )

 اهقيض یا ضرإلا الع صغا لوقت رد هنسانعم كمر و هقاضم هنلها هلقیصد

 رد هنسانعم قیوط بوصب یاهک ا نکیا لفاغ یهسکر هدنن زو العافم ( "هصفاغلا )
 ةعقو نالوا ثداح یناهک اه.( ی صفافلا )ف ىلع هذخاو هأجاف اذا هصفاغ لاش

 مازوا یا صفا وغلا نم ىلاعت ها انافو لوقت رد صفاوغ ی رونید ا

 كغالترخ ىنعي شاب كنكيلد,زاغوب هلیئوکس كمالو ىف كني ( صلغلا ) رهدلا
 صلع هعطق اذا لوالا بابلا نم اصلغ هصلغ لاش رد هنسانعم كمسک ینجوا

 ربق> و نا ییهنسن ربا یب هس کرت هنبتعف ( صعقااو ) هدننزو سد ( صما )

 بابلا نم اصغو اص حرفو عمتك هصغ و برشضک هص# لاقت ردهنسانعم كمروک
 لاش رد هنسانعم كليا رقع یناش بورا بع یهسکر و هرقتحا اذا "مباراو یاثنا

 علا صع لاقي ردهنسانعم كلیا تن نارفک و هقح نوارتو هاع اذا هصع
 بویغآ رکاو روتبد هغاپحو ك رح ناقاندزوک تف صحو اهرکشپ , 1 اذا

 صم را نم هلا سام وهو صغ هع یف لاق روند ضم ر هسر ولاق 0

 ٠ بالا نم اصُع هنیع تص لاش رولوا ردصم ,هنسانعم ققآ یغاپخ كزوک و

 رد هنسانعم كليا | رنفاو بذک هدنفح هسکرب هلیوکس كی صو هصمر لاس اذا عیارلا

 هدننزو لاعتفا ( صاقعالا ) بذکتال یا یناثلا بابلا نم اصغ ىلع صغتال لوقت
 هنسانعمكلبجع ( صوملا ) ه رقتحا اذا هصقغا لاش ردهنسانعم كلبا راقتحا ید و
 ممه هند ف نوعطم یا هيلع صوت وه لاش هنمو ردل وعفم مس ندصع نالوا
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 | تکرح و ثوفو دوو سالا یا سبوعلا ددوه لاقب ردهنگمانعم یاورح |
 : ۱ هل رال و وکلت و هکر ح یا صپ و# 4 لاش و ةو یا صز وغ هب لاقي رد هم زانم

 | راس هدنا هفلوا ناویح راکلیح رولوا یلیرقوم یلیغاشا یرک وب یرک ١ روند
 یموهفمو انعم ید و هدنزو را ( سوعالا ) رولوا ج وک كي یک ولس ارواج
 ردپع#ا عضومرپ هدنبرف هنیدم و رونید هرعُشب نالوا راوشد كلبا جار ساو مهف
 ( ءاص وعلا ) هلپسسهیاب هیدن رارید ید نیض وعا E١ زدب دآ یداورب هد4هاب رایدو

 ةف یا ااصوم هلک لاقب وند هزوس هسونام ریغو پيښ یخدوب هدنزو ۰۷
 وکلت یخدوب هدنژو باص“ ) صاوعلا ( روند هب هیهاد و تفآ نالوا ددشو

 یداو کیا نیم ,طانب هدننژو ریبز ( صیوعو صاع ) یک صیوع رونید هنب رو,
 هسسوا دهجردقن ره هکرونید هنویف لوث هدننزو روبص ( صووعلا ) زدیرلسا
 (سیوعتلا)تدهج ناوردنال تناک اذا صووع ةاش لاقب هوا نرو دوس الصا

 لاقی ردهنسسانعم كليا داشنا تی مهف راوشد كشهربچ یسانعم «دننزو لیعفت

 قوط شروک هدننزو هلعافم ( نصواعلا ) اصپوع ات قلا اذا نالف صوع
 ثیافب هدامرب هدننزو لاعتفا ( صاشعالا ) هعراص اذا هصواع لاقي ردهنسانعم

 مالا صاتعا لاش ردهنسانعم قلوا قشالوطو زراپج كشءربج كب بونلتدش
 پوی وط نکیا شملکچ كک را هیهقانو باوصلل دہ رف هيلع تاتلاو دتشا اذا هيلع
 سوق ( صوع ) عقال زف تبرمض اذا ةقانلا تصانعا لاقب رد هنساتعم قلاقریسق
 جافا قشمرابص هنبرب یرب قلتج هللرسک كذيع ( صیعلا ) ردیلع كاجررب هدنزو
 صیع یف اولزن لاقب هل مک كليم رولک ناصیعاو صایعا ینج رونید هنفلوروق
 قدصصیع نموه لاقب ردلمعتسم هنسانعم ًاشنمو لصاو فللا ريثكلا رهشاوهو
 هنخاوروق كرلجاغا یهوک نیلاق دوخای كنبرلجاغ آ هشيم ولنکیو قدص لصا یا
 هنندم و ردیدآ وص رپ هدیراید ملسونب صیع و روند هتدنم رابعءا هدیک و روند

 نب ذيما ندنسول يق شيرق هلیحف كنءهزمه ( صایعالا ) رديمسا هیحانرب ندنرلهیحات
 مات صیعلاواو صیع و صاعلاواو صاع نالوایدالوا فانمدبع نب رک الا س دبع

 ردیدآ كندعمرب ندنراندعم نات ص هلرسک كليع (,ناصیعلا ) ردنرابع ندراهک

 هيلع و انس ىلع مهار :ا نب قحا نیا هدم و مض ےداضو یک كع (وصیعا)

 | زدهتسانعم تبش هلیحف كيم ( صیعلا ) رديردارب كیوقعی ترضج هكرديعسا مالسلا

 هک رونید هبه لوش ( صایعلا ) .وس تبنم یا هوس صیعم نم تج لاقي
 هل وا ردا ددشت و لح بوکچ هب سص هدقدنلوا هداراو بلط هتسذ رب ندنبیدنک

 لاعت هوم رگ د را ىلع هتم دارپ ايف ددشم یا صایعم لحر لاق

 لاقب روند هغاپجو كرج ناتا ندزوک هلنیتحف ( صیغلا ( ¢ ةمحملا ن مغلا لصف# |
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 سام س یا ۱ ضانعهساری ىب اذا لحرلا صنعا لاق ردهنسانعم قلاق رالیق هحزآ كريس كريس
 لاش رواد ه راس والتدش هدننزو لح رفس ) صنصتعلا ( رد و وصخع ید رفه روند

 سض ص ایح نو ناب زذ هدسزو ۳ ) صقنعلا ( ده دتش یا صنضنع برق

 ریس ولت دب هد زد ن و هایا ےل همد ۹1 صافنع یه لاش روند هن روع

 هک را هرنثکلا مليا ةاقلا یا صفنع یه لاق روند ب واخ قوح یتکر حنو ۹

 رود و راکهلیح ول رادنب و بک و روئید هب روع هقسافو هثبحو نار تداغب و

 قللخا "ییس یا صفنع وه لاقب رونید دیسک یوخدو رود E یل

 نالوا هارد یسهدوک و روند هنروع قاشکی ولزوس قوح هلاه ( هصفتعلا ) |

 (صفنعتلا) حشرلا ةنتنملا اذك و مالکلا :ربشکلا یا ةصفنع ةارما لاقي رود هئروع

 یا نالف صفنعتب لاق ردهتسانعم ح دعو فازک و فال هد وب هدنزو ج رحدن

 تو و رک و دفلنا یا صفنعتلا اذهام لوقت ردهنسانعم شیطو تفخو فلضت

 ( صایعلا ) وهرلاو ءالیلنا یا ضفنعت هب لاق ردهنسانعم یزاورب البو رغفو

 فانم فاغک صاعی صاع و ح رفی ح رفک ضومب مالکلا صوع لاق ردهنسانعم
 صوع لاقب ردهنسانعم قلوا راوشدو دتشم هتس رب و بعض اذا اص وعو اصایع

 رونلوا لاعتسا هدنعفوم ردصم هدنباب لاعفا صوع و صایعو دنشا اذا "یا

 مصفخاپ صوع لاش هدینس انعد ق٤ا عوا هک بوذا a2 اڪ; ییشیا هب هکر

 نکل ردقنوا صاوعا نالوا ,سایف هدنو هما هيلع یول اذا اصوعو اصایع
 لص هک هثن رایدلیا لابعتسا دیسرو هاب راتعا ردتصم مسا ینردصم كنيئالث راب رع

 ج وک ص الخ هیسکرب ردندنباب لاعفا هکصاوعاو رد هنوکو ید ةاذا یذآو :ولص

 ع ا نم هیاع لخدا اذا هيلع صوعا لاق ردهنسانعم كلبا داريا تچ و لیلد
 ردصوعییج روند هنویف شمام لوا هبک رد رالی هج ( صیاعلا ) هنم هح رت رسعام
 هدننزو ريما ( صيوعلا ) اعاوعا لمح ۸ تناك اذا صياع ءاش لاق هلیعض كنیع

 روشید هزوس یثحوو بیرغ نایلوا هسونأمو هانعم جارْقسا بعصاذا صیوع
 ذیهاد لاق روند هب هیهادو تفآ نالوا دیدش و دب ع یا صیوع لک لاقت

 بعض یا صنوع سما لاقش رونید هشیا راوشد و بعصو ةدندش یا صیوع ۱

 روندهغاریط نالوا بلصو كبو ةدشلا یا صیوعلا بکر لاق ردهنسانعم تنو ٠

 جورو سفو مش يا صیوع ناک لاقب رونید هناکم تشردو برصو ترس و

 , هنس هی تفقس ره بویلوا صوصح رع ضصانع ضعلادثع و ق رفتم

 ۱ یشدو دبی عع ةرضق اذک و دشبح ةه اد ئا صقنع ها رها لاش روند هنر وع

  قلوا كش هرج و جوک یمانعم مف مالک رب هلند ) صوءلاو ( هدشزو باتک

 . رعش لاش هلوا لکم كليا جارسا و مهف ینومضمو انعم کروند هرعش لوش



 خ

 هدنشاب كمدآرب هل سک كيءره ) صاتعالا )هم طعم بهذ یا صاتعالا هلام نه

 هدنندو اريج ( سیلع ) اذجوا اذا هتدعمق ةمضلا تسلع لاقي ددهنسانعم

 عدمت نب صبلعو رادروشپ بدوچو بودبا دانغا قیتاف رلیودب ندنآ هکردنابنرب
 رواید هبهنسا زآ ك هدننزو هفر ۸ ( ةصلعلا ) ردی)ردب لرلتطب مان هلبحو هب راح

 اداایش هنم صاتعا لاش ردهنسانعفق لآ هنسن زآ كپ هدنن زو لاعتفا ۳ (

 ) صالمعلا ) ردنوجما بلق لیاقت هدارو یه ءاب هام ةلفلا یا یهو ٌهسلع ذا

 هج رحد ( ةصللعلا ) راض اذا اصالع هسلاع لاق ردهنسانعمقع روا هدننزو ۳۳
 فام اذارمالاو یأرلاق صفلعلاقب رد هنسانعم كليا ماو یار هللدشو فلع هدنن زو
 نجاع ندنمواقمو همسق اذا هی هصفلعلاقب ردهتسانهقمردنوط یک اروز یشیا رو

 هعراسم صفلعلاق ردهنسانعع قلراص هنس> ینیدن وط شدوک قرهوا نو زو

 روئید هثیش نح هنلوا بهت هدننزو طبلع ( صل#ا ) هنع جاع وهو هاولت اذا

 دید هل مک كرایع ( صیلمعلاو صرلعلا ) هنم بج ناك اذا ضاع “ىش لاق
 بعتم دیدش یا صلع و صا برق لاق روئید هباهذو ریس نالوا بعتمو

 ساهلا هر وراقلادش لاش روند هنحاقط هش هدنن زو ساط رق ) صاهلعلا (

 + ج اقط نالوا هدن رعآ هشیش هدشزو هح رحد ) ةصهلعلا ( مامصلا یا

 اهن اص ۰ ج رطل اهللاع اذا ةروراقلا صبلع لاقب ردهنسانعم قلابح هغم رقح

 سأرلانم اهج رضا اذا نیعلا صهلع لابقب ردهنسانعم قمرقج ندنرب یزوکو
 اجالع هلباع اذا الالف صهلع لاق ردهنسانعم قعشاغوا یک کرک ھا هکریو

 لات اذا تن ضقهلغ لاقب .رد هنبانعم قلوا لنا هکجهنسنرب ندهسکریو ادیدخ
 موقلاب صهلعلاق رد هنسانعم كلیاربحو فنع یک اروز هیسکرب هدصوصخ رو ایش

 رونید ها شمشب یرابات هدش زو ج رج ده ( صهلعلا ( مه رسق و مم فنع ادا

 نکشود هیهنسن یشکا هدننزو فتک ( صملا ) میضتب ی سیا یا صهلعم م لاقب

 هدننزو ساع ( صامعلا ) ضمالا لکاب علوم یا 4 لجر لاق رود همذآ
 : ىه كنيع ( صملا ) دیدش ساع یا صاع موب لاع یدنل وا رک ذ هکر دیفدامو

 هکر دیفدارمو هدننزو ضمآ ( صماعلا ) ردیسا ماعط ولرودرب یوکس كيم و
 ردهیرقرب هدنبرق مع تیب هدنساضق فیرش سدق ( صوماع ) یدنلوا رک ذ
 زا كداصو كنیع ( ةيصنعلا ) یدنلوارک ذ هکردیفدارحو هدننزو صیلع ( صیلمملا )

 | هدنذو یضارا ( یصانعلا و ) هلرسك كع ( ةاصنعلاو ) هلیفیفم كلايو یمک
 ]| رونیده هنسن قنغاطوز آ اقلطم ةليض كداصو ینالث تاک رح كنیع ( :وصتلاو )
 هود كوابرېو روند هنس هيقن رادقم ثلث ندفصت كلامو نوسلوا یراق تاب

 قناملاقت هنمو رولک یصانع یعج كنهوصتعو هیصنع روند دیک و هن ویق دوخای
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 هفلخ نم هیذا ىلع هانرق ىوتللا یا صقعا سی لاق روند هیهکت نالوا

 کن هد زوآ یرب یرب یرلقمرپ
 نالوا قرویق یرغ وط هنا كني یرلشید كواو ضعب ىلع اهضع هعياصا

 نويضو ع دلت ( قفا )هيفى هاا تلخد اذا صقعا لجر لاش روند همدآ

 ارحا ىنتلع بصع هدنظفل نتلعافم نالوا یو رح كرفاو رحم هدسنحالطصا

 یتکرادت * حر فژر كلم الول * وبشا هکردنرابع ندکلیا مرخ ه رکصندکدلیا
 بصق الوا ردشلیا رصقو زاحما هدنوب فوم ردشاوا عقاو هدنتی * تکله هنج رب
 دقشب ندنو رولاق نتلعاف هلغل وا طقاس یهم هلل مرخ بولوا نکاس یال هلا

 تب و رووا عضو لوعفم هنن رب بولاق تلعاف هک روئل وا ارحا ید ىلع فک

 .ندنعاقجا كفک و صقن هللا مرخ صقع رلضعبو ردصقعا ىلوا رج زکلای كرون نم
 هنرق ج اعوعا ینربغت كرخ او طسوو لوا رلیدلیا نایب هرزوا قلوا ترابع
 ول ردرپ هدن آ هکروتید هغلموق دقعنم لوث هدننزو فتک ( صقعلا ) ریدلبا هیشت
 هنس انعم ش ۵ هب هنکشا هدنن زو قنع ) صقعلا a( هیلوا لو كج هدا ولس

 رديح ( صقیعلا ) لیخم یا لجر لاش 0 قالطا هسک انو لیخ و
 ( ءاصیقعلا ) روند هليو سکا هدرلنو هدشنزو تیکس ( صیقعلاو) هدنزو
 ( هصقنقعلا ) روند 0 كحوک نالوا هدنناپ EE هلا ریغصت

 كح وکر هدننزو هقثفبخ اب تیک تای ات فاق ( هصقنقعلاو ) هدننزو هعکنکع

 لاش رد هنسانعم كما العتسا و بلغت هدننزو هلعافم ) ةصقاعملا ) ردد آ كجو

 هصکع لاق 1 كليا در هدننزو سکع ( صکعلا ) ةزاعم یا هصقاعم هذخا

 لاغ ردهتساعم قلوا یوغد دلنیتحف ( صکعلا ) هدر اذا یناثلا بابلا نم اصکع

 ردهنسانعم قلوا نورد راوطو هقلخ ءاس اذا یا لا بابل ا نم اصکع لج را صکع

 یر یرو ولکن رد كب یادناو ءاضعا كنهمادو تنرح اذا ةبادلا تصکع لاش

 تک ار نا ی اف لاش رونید ةلتلاح قلوا قرا ششکش هرزوا
 هح رف ( ةصكعلا ) ردنید هیسک یوخدب ردفصو هدنن زو فتک ( صکعلا ) اهقلخق
 یا دصکع ةلمر لاقب رونید هغلموق نالوا ولتقشمو میر تیاغب کولس هدننزو

 ردهنسانعم كليا تنض هدکمربو یهنسن ر هدننزو لعفت ( صكعتلا ) كلسملا ةقاث

 رونید ههیهادو تفآ هدننزو طباع ( صمکعلا ) نض یا لع هب صکعت لوقت

 "یش لاقب روند هئبش دنوقو زانقط اقلطمو ةيهادلا یا صمكعلاب هللا هامر لاقب

 ( صولعلا ) ردفو رعم صخخ رب ندنس لىق 3 ) صمكعلا وا ) رداح یا صمکع

 دما یا صولعلا ذخا لاقب روند هنسهضرزاع ءالتما و هم هدننزو رونس
 قاق هدرزآ یهدعمیسهضراع همت هدننز و لیعفت ( صیلعتلا ) رونید هنسغآ نراقو

 توت اذا صقعا لحر لاق روند همدآ نالوا نش
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 ۱۲| صفع لاش رد هنسانعم قمراص بوروکع یرد هنیّرعآ كندو اهعماچ اذا |
 صفق لاش ردهنسانعم ككا تاف کیا یبهنست رو سافعلا اییلع دش اذا ةرورافلا
 هبهلسل شیو, هلیس هب و وزام هدنن زو مظعم ( سفعلا ) هفطعو هات اذا "یشا
 دون هلک كن, ره ( صافعالا ) صفعلاب غ وبسم یا سفعم بوث لاقب روتید

 صقعا لاش رد های رانعم قمراص غاب ندیرد هاب ٌعآ كاذک كمروع فالغ هبهثیش ۱
 قلوا قرورف یورب كئاسنا هلنيتهف ( صفعلا ) صاععلا ابیلع دش اذا ةروراقلا
 كج هی هلڪا هدننزو باتک ( صافعلا ) ءاوثلا یا صفع هفناق لاق ردهنسانعء

 نولوا ندنمهلوقم راطساو زب كرکو ندیرد رک روند هباق یرلقدوف یمهوقم
 یفابق هکروشد هبیرد یرلکدروک هنآ كنهثبشو روند هنفالغ هشيشو
 ندطبفو ترام یمن كليف ( هصوفعلا ) روند ماعص هنجاقط كة ردقج4وا
 ثادحا ,دنعطس بوردخرو یاسل رونلوا رمبعت كلەرکک هک رد مط رب بک ی

 عدرو تیلصنو فشکتو دیربت یرنا رولوا بلاغ هضباق تنوشخ ییدلیا
 "یش لاش رونید هش نالوا هرکک یمعط هدننزو فتک ( صفعلا ) ردتنوشخو
 یوخدب هدهجرد تیا ( صافعلا ) ضبقلاو ةرا لا یا ةصوفع هب یا صفع
 قلخ ءوس مسج دکرددشاو رشا ندنوب ردهیا فاق هکصاقعم روتید ۰ ریق نالوا
 هدننزو لاعتفا ( صافتعالا ) قلللا هوس ةياملا یا صافعم ةيراج لاقي رولوا
 ( صقعلا ( هدخا اذا هقح هنه صفتعا لاش رد هنسانعم قلآ ینقح مد آ رب ندهسکرب |

 نم اصقع هرعش صقع لاقب ردهنسانعم ككوب بوروا یحاص هدننزو صقن
 هنیفس ( ةصیقعلاو ) هلرسك كنیع ( ةصقعلا ) هلستفو ه فض اذا ینالا بابلا

 كاهسقع روند هچاص نالوا یلرواو نیکو بولپ روش. وید هرزوا شاپ هدنزو ||
 كيهصيقعو هلمسک كنید رولک صاقعو هلیحف كفاقو ىربك كنيع ردصقع ىج
 كولب کیایدیفقل كنهبلعن ما ندیاها ( نیتسیقعلاوذ ) رولک صیاقع ىج
 باتک ( ضاقعلا ) یدا ردیا لادسا هنیرلشاب یزوما بوروا اعاد یرلجاص
 هیدقع نالوا هدرازونپ و هدننزو هدقع ( ةصقعلا ) رونید هتغاب جاص هدنزو

 ةاشلا نارق لاش هدنن زو فرغ ردصقع ییج ردقحهلوا یورو دارم هکر وند

 | دوش لوق ىلع هقوا یرکا هدننزو ربنم ( صقعلا ) ءاوتلا نعي دقع یا صقع

 | بولیکود ها مکچ ندیکی ھغلاق هدنجوا كقوا یید بولی ریق ینرب هکرونید هقوا
 | ءوسا ندنسانعم صافعم ( صاقعلا ) هلوا شازوک هني ر هرک صندقدلدازوا

 یا صاقعم ةاش لاق رونید هنویق ولزونی و یرک او یدنلوا رک ذ هکدخ ردفلباو

 یه دیعس وبا ندنیمپا همصق كفلاو ىحف كنيع ( یصیقع ) نرقلا ةجوعلا
 قرویف هتسهسک | ندنزوا یرلقلوق یرازونو هدننزو رجا ( صقعالا ) ردقل



2 ۹ 

 | لار روند: هرکس .ماتوطر كاك: ېچ هډه *بوراص یر ایا 8
 دناصش لاو ( هلیس هيا رغضم (ءاصش رعلاو) هلی كفاق و كسع ( ءاصق رعلا ) ردیعج

 رلیحف كنارو كنیع ( ناصقرعلاو ) هلیسهدایز نون هرکصندار ( ناصقت رعلاو

 ردنابن یرک دید لیفرت قاب قوق دنح ردیمما وطب ر لوف لع ردیما قوق هدنح
 كنکوک یراقارییو هیش هنقاس هنایزار قاس هکزدنابنرب لف كابو كاا وطب رو
 شلیا لکا دروق یونس و عفنلا مظع هنعاونا كنابو رولوا مقم هدنسيلاوج

 هضارما یریغو ههلزو همسرم عادصو هلاعط عحوو هب هعماس تاقئو هنانسا

 رایدلیا نایب هلاب یرلکدد دارک الا روع یو یرلیحاص تادرفم رددیفم

 صقر اذا مالغلا صقرع لاش رد هنسانعم كلا صقر هدننزو هجرحد ( ةصق رعلا )

 یصف كنیع ( صعلا ) تشم اذا ذیلا صقرمت لاق رونید ةن و كن نالیو
 صعو لصالا یا صعلا رک لاق ردهنتسانعم اسو لصا هلدیدشت كداص و

 صع لاش ردهنسانعم قلوا یافو كب هنس رب رارول وا ددصم هلك صصعو

 هدننزو ذفنق ( صعصعلا ) دنشاو بلص اذا عبا را بابلا نم اصصعو اصع "یشلا

 دذا | نمسلاود هدنزوآ طخ ( مملو )و ی
 هنف وص ق روق هدننزو روفصع ) صوعصعلاو ۱ هدنزو رب رز ( صصعلاو ) هدننزو

 ردکیک نایروح هرکص كاو نالیدارپ لوا ردیککج و نالوا هدنرب قارتوا هکروتید
 ضصعصع لاق ردهنسانعم قعغآ یقوص قریوق هدنزو هلزلز ( هصعصعلا )

 هک ز وند هنگ هاب تعفنمیو رخ ی هدننزو ذفنق ( صعصعلا ( عجو اذا هصعصع ٠

 هم دع عب رينا لیلق دکن یا صعصع لحر لاش نم روک رخ ندزو هسک

 ىطاح ( یصنصعلا ) قالا ززللا یا صعصع لحر لاق روتبد همدآ زانقطو

 ( صیصعتلا ) فیعض یا یصنصع لحر لاق روند همدآ نولزو فیعض هدننزو

 هع ع يلع صصع لاق رد هنسانعه ثلبا ماراو اضاق هب ولج ر و هدننزو لیعش

 رونید هیوززام ردمولعم ۰ هل وک كباف و یصف كنیع ( صغعلا ) هله ا ادا
 طولب هتسرب کورش رب ندارد طولی لوق لم ددا  عز

 رک دو رده فص لوق لع رد دل وم یسهلک صفع وبسا رریو صفع هنش رب و ۱

 در یرلهدام نالوا بصنم ندشابو یفجو ضباق یتعسط ردند هب وداو زام نانلوا ۱ 3

 هرجا کدو عفان هدنبوقتو دش ییاضعا نالوا یراط تواخرو فعض پودیا ||
 ردفتسانعم قمری وق ندن رب ی هغر رولوا ردصم صقعو رددوبف یو یر ٩
 كليا نو ز یعصح یش روک و هعاق ادا ینالا بابلا نم اصفع "یشلا صفع لاش 1

 كمريوح بوروب ىلا كنهسکرو عارمهلاف دنا اذا الالف صفع لاقب ردهتسانعم |
 هت راچ صفع لاقي رد هنسانعم كلا عاجو اها ول اذا هد صفع لاق رد هنس انعم
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 NE لسام « دب او رک ذیساک رود هک ناببالپ ب وا كث رول وا ای و

 ماد,ادا ,یاثا بابلا نم اص ر ءاما تھ رق لاق رو ! وا ردم هنسانعم قااح

 برطشا اذا زیمبلا سرم لاقب ردهنسانعم قلوا رارفیو برططم هودو اهف ر
 هع او یا یک ولو لاخ ندا نالوا هدنفلا را لوا هدنزو ۰( هس هما (

 ( ناص رعلا ) رولک صا رفاو رولک تاص رعو ها رسک كليم رولک سا رص یھ روند

 روند یرغص هرو یربک ص رع هل رب | رد هص رع ییا هد هلندم قیقع Ma ها

 دو را وذ یا نما ره باه لاق رود هد ولب واف رو دور هدننزو دادش ) صا رعلا (

 ناعملا شک ا صاعق رو باد” لاقب روئید هقرو بادو ناعلاربکو  قربلاو
 زالو قشمو و ب رطضلایا صارع قرب لاقب رونید هکشمش نایالب بوقاچ قوجو
 هنيه (س ملا ع ا!یا صارم ی دونید هب ٥و قاریو روند هر

 اص یک اف طاشن یا رم رم هب لاقي ام افت و شننجو اد دخ ب رطشا

 ةأر ثص علاقي رونید هفلزوب یسهحشار كنابنو كن هناخ ندکلک انعو طعن اذا

 سکشت ( صرعلاو ) هدننزو فتك ( صرعلا ) ترعغت اذا یدنلا نم تنثلا و تيا

 ' رک یا ض رعو صرع قرب لاقي رونید هکشع نافح هلدش رد رلغصو هدننز و

 ردهننهانعم قلوا رارقی و برططم هل مک كمر Pi صارعالا ) بارطضالا

 هکرونید هب قاب لو هدننزو زوبص ) صورعلا ( ب رطضا اذ "یگلا ص رعا لاق

 اذا دحمارلا ةيطلا یا صورغ ةقاا لاق هلوا راقوق شوخ تیاغب یرت هدکدلرت

 . هدننزو مظعم ( ص_ ملا ) هنسانعم لاله رونلوا قالطا هنآ کی ( صارعلا ) تقرع

 دوخاي شلسک زا هر لوق لع رونید 4۱ شلرس هنس هض رع كوا نوحا ق٤ زوو

 شمامش هونا هلفعشراق هلوک بونوټ هرزوا یروق شنآ نوحما كلبا یدضب لوک
 قاموا عطقموا فول ةنص رعلا ف قلم ناک اذا ص رعه م لاقت رواد هتنالوا

 اا لولذو مار یر هکرونید ههود لوشو هجضن دوحمالو دامزاب طاتخف ربا ىلع

 هنسهقز | بودل آ هججو هرلغ تسرالوب و زسقل هسنروب ینعب هیلوا یشاب بولوا
 لذاذا ص.رعم ربع لاق هل وا هدلا هغن وا ترس یشاب نکل بویاءا عت هکمردنب

 اإ كلبا طاشنو شبتج بونانيوا هدننزو لاعتفا ( صارتعالا ) هسأر الا هرهظ

 ناکلاب ص رعت لا ردهنسانعم قلوا مقم هدننزو عفت (صرعتلا ) خا اذا هدلح

 . یرکدکود یرامرج كراكاحو یلاو هدننزو ساطرق هلیاف ( صاف علا ) ماقا اذا

 وز يا ۱۳ لو سا ر ا رح بام لاق اروند نیم نابلوآریحت حایرف
 هفگو رونید هرکس نوزوا مان وط رب كح هزود شی رکو ناطلسلا بقاعت یذلا

 1 كد رلج اغآ
Er. 
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 یالو نیعو ءاف هد مالک ريغ ندن ر هلک هققف و صصص وبشا هر یا هقققو

 عفص ین۶ زززو توص ع٤ بس کرد ح راش ردشمافلو قروه وا نددحاو ساح

 كنافو داص ( هصفعصلا ) ردشنوا دراو هدرلنو تعللددد و هح یا ههه هناسل قو

 ض وصلا ) هنسانعم هنسایکس روند هماعط یر لک دید hS ا هما یف

 بون وق هح هقشم ندنرلقړفر هدکدتک هرنرب کا هسک ابو مش لوش هلیعض لداص

 دش کا ة5 یآ نوعا كمروک نامهم ینسدنکو بودا برشو لکا هحزکلاپ و
 هد هلفاق رب ردەدنلبحو یسلاها ةماع كنسهبصق یک رود هدیل وطاا هک دن هلوا رولکا

 كرهکید هر ینشاب سکر ه بوروتوا هقشب هقشب یک یشاط هماعط هدن رک دتیا ماعط

 بولساو هسلوا ید رارداریو سپو رد تح رارو ل رهز قرهیقاب هنفا رطا
 ةقال ینعی * صوص ابیلع صوصا * لئلا هتمو ردهفناط مثل و یندرپ ردهرزوا

 روبزم لثم فیضلا ءار الل رمقلا لظقو هدحو لك ايو هدحو لزب مث امیلع نیم
 یعض كي” ( یصوصلا ) روئلوا برض هدقدل وا كلام م او یندرب هن هنسن سیفنرب

 هدنزو صیس ) صيصلا ) ردیعسا كمورر ندزوع مایا هلی رسک كنهیا داصو

 لهح وا ءاصیص و یدلوا رکذ رد رفدامو هدتزو ءاصیش ( ءاصیصلاو )

 ( ةصاصالاو ) هلیخف داص ( صیصلا ) روند هنکدرکح نایلوا یزوا كنب زور

 لاق رد هنسانعم قملوا صیص امرخ هدننزو لیعفت ( صییصتلاو ) رسک كنمرمه
 لداص ( دصیصلا ) اصیص اماعام ناك اذا تصیصو تصاصاو لاا تصاص

 رردلزود ینجاغرا و شرا كزپ هلکن ۲ راهالج هک روید هنکي لو تک رفت
WEEEروشد هراز اون و كنمسق ایکو رغصو روید ٠ ريهام نالوا هدنغايأ  

 رود هرب عن و برص یک هقشالب و هعلق و راصح اقلطمو روند هراصحو نصحو

 هب یشاومو هب متتماام لکو نصلا یا ةصیصلاب اونصح لاش رولک یصایص ییج

 لوش هجمرکا هدنزرط زونویو روند هنابوج ندا ماقهاو دیقنو رایت لزوک
 لاعت هوعب هم رولیرابوف امرخ ندعاعآ هک هکر وتسد هنر
 هدست زو روفصع ( صوقبلاو ) هدتزو رفعج ( صقبملا ) ۷ لا نیما لصف 3
 نالوا لعفلا روجعم هلییوکس كل هیقوف یانو ىحف كنیع ( صتعلا ) ردیدآ كجو رب

 قلوا لکشم هکردلاعتفا هدنوب صایتعا ینعی ردصایتعا هم ز كرلضعب ردن دنامک
 هل رعف كع ) ص رعلا ( راو وام ندص وع صایتعا کر ح راش رد هان

 کد روند هراوب د نالیکح یروق را هنس هش وکر ڭا رک یو هی سرک

 رار دا طیص هل | همه یو بودا نل رلدذدحم یدنل وا لیصش هدنسهدام 1

 با لع تدصن اع هللا ید شاع تلاق ] ردعملت هش دح وبشا یدارم كفلوم |

 صرعو [ ضرالاب عقو یتح ص رملا كهف و وا رای او ید هم /

 مس amaca ی سس ار رو ار اس اد سم سه TIES رو صحت سد سحر سس
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 قمالفرا هئوا یرب بوکید هرب هلا لا ییهنسنر لوکس كواوو یه كن
 لاو هلاکم نه هعع زو هديب هبصا اذا اصوش صوشب "یشلا ساش لاقب ردهنسانعم

 هئوا یرب هد شآ کاوسمو هدب هکلد اذا هصاش لاش زدهنسانعم قمردشغ وا هلا

 لاقب ردهنسانعم كفکاوبم هیرفو ندیفاشا لوف ىلع كنکاوس بوروس
 قبضآ شید صوشو ولع ىلا لفس نم كاتسا وا هب نئساو هفضم اذا كاولا صاش
 عپارلا بابلا نم سوشیو صاشپ لجرلا صاش لاقب ردهنسانعم قعیغآ نراق دوای

 قغادلخ هوا یر هدننراف كنساا قحوح و هنطب وا هس رض مجو اذا لوالاو

 يەلسنرېو هما نطد یف ضکترا اذا ص وشب و صاشیدل ولا صاش لاش رد هنساتعم

 ( هصاشالا ) هافو هلسغ ادا یا صاش لاق ردهنسانعم كليا اب بویقباب

 كرهروس هبیرفو ندیغاشا یکاوسم هدننزو لیعفن ( صیوشتلاو ) هل رک كەر
 نم كاتسا اذا اضیوشت سوخو ةصاشا لجراا صاشا لاقب رد هنسانعم كغك اوسم
 ( ةصوكا ) یدنلوا رکذ هک رد هنسانغم سوش هنیتهف ( صولا ) ولع ىلا لفس
 هلا ك راوکیا هکر دحشبر رب یسهدام لوق ىلع روند هنس غا نراق هدشنزو هرع
 هدنسهدرپ نالوا هدنزو څا كراوکیا هکردشش رب دوخاب ردا اندرد بولیق وص

 بفتت روا ,نطبلاق عجو یا ةصوش هنذخآ لاق یک نما تاذ رولوا تداح

 فص وش یقرع یف لاقي روند هکعرکسرمطو لخاد نم اباجیف مرووا عالضالا یف
 یرفوب یوروق هکروشید هزوک لوش هدننزو ءارج ( ءاصوشلا ) جالتخا یا
 املاک تناک اذا ءاصوش نیع لاقب هلوا یک ردیا رظن ندننسب رق و هک ایوک هغلوا
 ردهنسانعم تسارمث قلولیوخ نیتج هدننزو باتک ( صایثلا ) اهفوف نم رظنب

 قلقخا ةسارمش یا صایش 4لاقم یدنلوا بلق هی واو یدیا صاوش لصا كنو
 یلع ردسنجرب هکرونید هیامرخ نالوا زمثکپ یدرکچ هیرسک كنيش ( صیشلا )
 روهو اصب ینعطا لوقت ردهصیش یدرفم روند هننالوا رتکو انف كب لوق
 لاقب روید هنآ نراق لوق ىلع هنیبرغا شیدو رقلا ًادرا وهوا هاون دتشیال
 یعازلنا صیشلاواو رونید هغلاب ع ور و نطبلاوا سرنلا عجو یا صیشلا هذخا

 رونید هیامرخ نالوا زمشکپ درج یندوب هلنرسک كنيش ( ءاصیشلا ) ردندارمش
 هکرد هن انعم ,قمانوط یشآ یجاغآ امرخ رسک كل ەز ( ةصاشالا ) یک صیش
 ( صایغلا ) 2 ماذا للا تصاشا لاقن رولوا ضیش یسامرخ هدنروص لوا

 یدئل وا رکذ هک هن ردواووو ردهنسانعم هسارش 2 قلولیوخ نیتح هل مک كني

 یذالا میبذع اذا مهصیش لاق رد هنسانعم كلا بیذعت هلبا هججكشا ( صیپشتلا )
 ةرفام یا هصااشم مج لاش رد هنسانعم ترغاتم هدننزو هعافم ( هصیاشلا )

 یصلا صصص لاقب.رونبد هغ هفق قحوح هنیتصف ( صصصلا ) ( داصلا لصف )
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 ربنم ( صقشلا ) ريك . نم الیلق یا هنم اصرقش یاطعا لوقت روند هک ولب |
 صضقشلاب هباصا لاقت روند هفوا ولنرع یصب .لوف ىلع هنر یصپ هدشزو

 هقواولن رټ نوزوا دوخناپ روند هن رم" نوزواو كلذ هيف ممسلاوا ضب ملا لصنلایا

 هدننیب هاکرش یناپرق هدننزو لیعفت ( صیقفالا ) روالوا یر هنمعف شوح و هک روت

 لصف اذا ةع+ذلا صقش لاق ردهتسانعم كلیا عیزوت بولو هرزوا تلادع هحو

 رووا قالطا هباصق هدن زو تدحم ( صقشلا ) هاکمشلا نيب ةلدتعم اهاپساماضعا

 ناسنا یوخدیو شک سس هدنزو ریما ( صیکشلاو.) هدشزو فک( صخقلا )
 یا ,صیکشو صک سرفو لجر لا ردتغل هدنظفل سکش هلئیس روند هناویس و

 نالوا ش فلت بویلوا مظتنم یرلشید هیسسک كنيش ( صاکشلا ) قلا را

 هدننزو سط ( صعشا ) هناتسا دین ةفلتخلا یا صاکش لخر لاش رود ههسک
 بوروس یدازوا نوزوا هللدشو فنع لوق لع كرهروتک هطاشنو شدذح یرا وط

 قعرواو افضعوا اطیشن ادرط اهد رط اذا باودلا صعش لاقب ردهنسانعم كمك
 :یانعم ها صع هدنن زو لیعف ) صيعشلا ( هب رض اذا “UM صع لاش رد هنسانعم ۰

 ' قلف ېک شوماچ یراوطو اهصعش ینعع باودلا صعش لاقل ردفدارم هدلوا

 لعف قح :E اذا دارا صشلاش رد هنس انام E هیاوا یر نوحا

 رودشد 4 هباد شوماچ او هدننزو سومش ( صوعشلا ) صولا لعف
 ( صعشلا ) علا یا صامشاپ هذخا لاش ردهنسانعم ,لع هليعض كنيش ( صاعسا )

 بابلا نم اسمش لحرلا روش لاقن رد هنتسانعم تكلیوس بت ر یزوسس اک
 ی كشود هیقروق هدننزو لاعفنا ( صاعشالا ) مالکلاب ع سست اذا میارلا

 ىش لاش ردیفدارعو هدشزو ضبقتم ) صعشنملا ( صذ اذا نالف نصا لاش

 لاق روشد هنآ شلوا دم ندکع قوج یە وب و ضبقتم یا نم

 هد رب ربو هدلا هنشس رب دن نو باتک ( صامتا ( هبط را نم قنس اذا نیم

 تاذ يا صالمو صاعش تاذ ةيراج لاقب هنمو روند هغلوا كش ويس بویمروط

 هدننزو سولح ( صونشلا ) ردیعما لج رز هدننزو رفعح ( صبنش ) سالعاو تلفت

 صنشو هب صنس لاق ر :ذ هتسانعم .كلغا تم ززالم هب هنسن رب لوق ىلع كْشليا هب هنسن رب

 باغ ( صانش ( هم و طف لدس وا هب قلعت اذا عیاراو لوالا پابلا نم اص ونش 1

 ابا هددشم یاب ( یسانشلاو ) هدننزو عار ( صانشلا ) ردیدآ عض وهرب هدشزو |ا

 صانش سرف لاقب روند هلآ رکوب زوای وام رکو نوزوا ردنفل هلی كیشو |
 كن هنسن رب هد وه هح ارح د هلفاق ) دصقنشلا ( داوح . دن دلش لنت وط یا یصانشو"

 هاضقتسا ادا هصقنش لاقب رددل وم ویو رد هنسانعم ءاصعتسا قمردشار 11 یتسهنوا 1

 ( نصوقا ٩ رنک كنیشرد ی هاقنش یدرفم روند هرکسع تورا ( هصفانشا 1

 ۷۰ ی اه
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 هتسهآ هتسهآ یک ار یفلارا یرلکروک كنمسف كشا هلکنآ هک ردهنسن هجم رکا رب

 | كب ( دصیمشلا ) لردبا ریبعت مکش "رببهدیک ر نوجما كرو بوشارترود
 هک كنیش ( صاوشلا ) ردصئارحث عج هنسانعم هنجو روئید هغاکب هدن زو |
 | یا صاورش وه لاش روډ هش نالوا كوباسو كشوک قرهوا یرمویو یرا |

 هلکنا هک روند هبهطلوا 4یدیدشت كداصو یرمک كنب-* ( صشلا )وخر مضخ |
 هاففع ةدیدح وهو صشلاب كمسلا داص لاقب ردزیاج هد4هيعف كنیش رارديا ديص قلاب

 وه لاش ردصوصش یج رولوا قالطا هبیرغوار ایعوزواو كمما اداسب |

 كليا عنم هليعف كنيش ( صشلا ) صوسللا نم سل یا صوصشلا نم صسش
 روبص ( صوصفشلا ) هنعنم اذا لوالا بابلانم اسث هتسصش لوقت ردهنتسانعم |

 ولدوس ویوفو ةبدج یا سوصش ٌهنس لاقب روند هبهنس قاروقو قلتیق هدنزو
 رولک صسشو سیامش ىج نیللا ةظيلفلا یا صوصش هال لاق روند هيهقائ

 صاصشا قرهلوا ذاش هک رونید هبهفازآ یدوس صوششو رولک صاصشو نیت

 بانك ( صاسشلاو ) هدننزو دوعق ( صوصلا ) رك ذیس اک ردذوخأم ندنظفل
 اصاصشو اصوصش ةقانلا تصش لاقي ردهنسانعم قلوا ولدوس ویوق هقا هدننزو
 لمح وربص بوصیق شید هدنادگ هسکرب و نلللا هظیلغ تناك اذا یا پابلا س

 ددشو كنت یکل ردو اربص هذجاون ضع اذا نالف صش لاق ردهنسانعم كلا
 لاقي رڊهنسانعم كلبا عنمو تدتشا اذا ةشيعلا تصش لاقب رد هنسانعم قلوا
 بهذ نیا یا وه صش نیا یرداام لوقت ردهنسانعم كقکو هعنم اذا هنع صش
 داعبا و هعنم اذا هصشا لاقب ردهنتسانعم عنم هل مک كن هزمه ( صاصشالا )

 دارم هكردةنسانعم قلوا لیلق یدوس كتهقاو هدعب اذا هصشا لاق ردهنسانعم
 هلیس هين لعاف مسا ( صغملا ) اهل لق اذا ةقانلا تصشا لاق ردیسلوا مودعم

 اد صولمشاندصاصشا هدزوا ضایق ریغ 6هم نوند هیهقا شعشخوص یدوس |

 ثحاریواب دنکو روند ه هنسقلتیفو قاروق هدننزو لج رفس ( ًاصاصشلا) روید |
 ه:سانعم هی تحاح دوغا هنسانعم هغ و هثنساتعم هوس کرم رود هکن

 عیطتسبال ةجاحوا ةلع ىلغ یا ًاصاصش ىلع هتل لوقت هتم و رووا لامعتسا

, + 

 .ییجو درقم روشد هرلنویق شعشخوص یرادوس هلیتض ( صصشلا ) اهکرت |

 هصح هيك كنيش ( صقشلا ) اهل بهذ اذا صصش ةايشو ةاش لاقي رد ربارب
 ردهنسانحم قلقاروا و ییصن و یمه یا یصقش لالا اذهق ردهنسانعم بیصتو
 رد هنسانعم قلفاروا یدو هد زو ربما ( صیقشلا ) درش یا صقش هيف 4 لاق

 هکیرش یا هصیقش وه لاق روند هقاتروا و هکرش یا صیقش هيف لاقب

 هحزآ ند هتتسین قوحو داوح یا صیقش سر لاق روند ۳۹ یوص 2 کوو ۱
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 [| زدلیو فدهلا نع عفتزا اذا ممسلا صخش لاقب ردهنسانعم كمك بواچ ندنرزوا
 | هغابط تسوا زوس مررلکت نیحو ملط اذا ملا صخث لاق ردهتسانعم قغوط

 ق آ یرغوط  Eضعم هديا ماکت هعدهروا هغاط تسوا

 ىلع الا كنللا و تعفترآ ادا ةمكلا صقت لاق رولوا قلخ تلاح و ت
  ۱هات لع هب صخ# لاش ردهنسانعم قلوا رارقیو برطضم هأب ر وهظ هنداح رؤ

 | قلوا دنموننو یرتا هدنن زو همارک ( ةصاخألا ) هعزاو هقلقا ما هانا ادا لوهملا

۱ 

۱ 
1 
1 

1 

 ةصیطش :هژرماو نمیهش لر لاق رد دصرعش تود رونو میک بو و ٩
 یک نوطواو دیس یا صیخ# لجر لاقب رونلوا قالطا هناشیذو دیسو مسج یا
 كنه ( صاخالا ) مهح هيف یا صیخث قطنم لاق روند هزوس تشردو ظیلغ

 كمد آ ربو هزا اذا هصقشا لاقب ردهتسانعم كلا اعزا ندنرب یهسک رب هابرسک
 هريس ناح اذا نالف صعثا لاق ردهنسانعم قاچ بولک ییامز رفسو ریس هتمس رب ۱

 قواو هاتغا اذا ب صخا لاق ردهنسانعم كليا تسیغو لصف یهسک رو هباهذ و

 راینراذا ینارلا سه لاق ند هتساتمم قمزدواچ ندنززوا نیغ قوا دیک ناز ۲
 روند هلعقو لوق توافتمو فلتحم ليس هينب لعاف مسا ( سخاشتملا ) قدهلا همهس ۱
 كناسنا هلیسک كانیش ( صرشلا ) توافتمو فلتحم یا صخادنم لند لوق لاق |
 قیر دارو 4 روند ادن رب قعآ ناتوا ریبن نولو هدفلارا و ور

 یتیشا لاق هل مک شنی رواک صارشو هدننزو هبنع رولک هضرش یج رق ||"
 هنب ران ای کیا ك هیص ان هلیس هی همش ( ناتصیشلا ) عغدصلادنع هع زلاوه وهصرش |

 هتنص اب قیجا قآ هیاص رش بر لاقت رلشت هغلح آ ندرلاروا نول وط هک روند ۱ ۰

 هود کف ) صرثلا ( رولوا هقش ندصیث هصرش سپ نںاتم لا ادیت او

 بورود: ش شی رک رب هباروا هک رونید هکترک یراکدت رک هشرزوا یورب زی 11

 مار هک 1/۳ یک یایوا كن آ ءرکصندک دليا دنن مک هی و لوا یرالو |[

 لعضو هننسوا یو یعصج هدة وط شوک: ضرب و هیلشد هکعشا هدادز بولوا

 هنغلبلاف لربو هع مصيف هک رو لع هعضی ناوهو صرشاب هبلغ لاش روید هغ

 هکعروب زونه کوک هود نمادودس هلیعف كنیش ( صرشا ) روند هنتظلغو |
 یشلا لوا یشمااذا لوالا بابلانم اص رش راوللا صرش لاقي ردهتسانعم قلشب ||

 اذهام لاق رد هتسانعم:تظلغو تدشو هيذج اذا هصرش لاقي زدهتسانعم كجو
 هامالک ازس نو دب رریو للخ هنتسومان یدآ ربو ةظافلاو ةدشلا یا سرا |
 ضو رقم ( صویشلا ) هب هعیس اذا همالکب هصرش لاق ردهنسانعم كلا هدرزآ ۲
۱ 

 ندرومد هدنن زو صا رقم ) نصا رشلا ) ردهسک ش راقص هلکدجپ هکر دیفدامو ا ۱ ۱

۱ 

 ٠ ( صیخلا ) معضو ندباذا سماللا بابلانم ةصاخش لحرلا 19 لاقب ردهنسانعم |



e 

۹ 
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 ۱ با ودلا بکن ىلا : راس یا زرشک سهاور ا ناو اف تار قساال لو

 دعای ةفغصضارتم یا سهاور روم لا-ش رود هزایف ولرپ هدتایه شازیدو ۱
 لاب ردهثمانعم كليا اضاقت هب ولج روب هک ردیفدامو هدننزو هدصا س( سها لا ) |
 مهم ین رابع اهدا ون مم! ۸ صها را )ده هدا ر و ردطد ع ومس ید رفم ۱ رد هند انعم تاچردو بنام هيع كيم ( صحا را ) هدصار اذا هغ سه د |

 ثاهماو ردشلوا طقاس ندخاسن لق ىلوق بنا رلا هروک هناي كح راش ردشلوا عقاو
 صفا ر« نالف ىلع نالف لطفو هم یا كللادنع نالف هصهم تیک هده راس

 لاعت هنومب رجم ردموسم اهچو ادرفم 4یاونع
 كکرا كجوك یسهعطف هدیننزو لجرفس ( صترمشلا ) ( دما نيكلا لصق )

 ردهنسانهع تنوشخ قوا تشردو ترس هنسا رب هلنیتهف ( صبا ) روند هود

 دوشید هنب راکلنیک ریک هنیرب یرب كنيرلنک كجاغاو ةنوشخ یا صبث هيف لاقت
 لاش ردهنسانعم قعثفوص بوشیریک هنیرب یرب رلجاغا هدننزو عفت ( صبثتلا )
 هلنیتخفو ینوکس كنم یاحو ىحف كني ( صحلا ) كبت اذا رجا صبشت
 لاف ) ةصخأاو ( هد لو هاهم ) ةصاغأاو ( هدننزو ءار ) ءاصعتاو )

 هنویف يقو رونید هلویف یشرد زوعسو رونید هنویق شاغوص یعومب كنیدوسس
 رولک صاحعا یرلعج روید هویق شمروک و جوق هنیدنک الصاو رونید |
 رولک تاصهو هرزوا یظفل كنيد رفم رولک صحو هلبرسک كنيش رولک صاعشو |

 ندفلنوغرو هدننزو روبص ( صولا ) هلنینحف رولک صعثو هدننزو تاک رج |
 قمرو هلک كنم به[ صاعالا ( روند هب وی یشید شلوا لوزهمو نو ز

 هصخا لاق ردهتسانعم قمری آ ندنرب ییهبک ریو هبعتا اذا هصعا لاق رد هتسانعم |

 كناسنا هيلوكس كن همم یاخو ىحف كنيش ( صخلا ) هالجا اذا ناکلانع |
 صاخثاو صوخثو صخا ىج رونیروک ندقاریا هک زوند هتسیزارق راسو

 ( صوخلا ) دعب نم يرب هریغو ناسنالا داوس وهو اصخ” تيار لوقت رولک |
 ثلاثلا بابلانم اصوض "یا صضش لا ردهنسانعم قلوا مفترم هدننزو دوعق |

 قمروط بوکید قدهبقابو قرهیعانیوا یرلکپرک بوجآ یرازوک و عفترا اذا
 ردیا تنشن ندتشهدو ندنریح طارفا رونلوا زيبعت قلاق یرلب هک ردهتسانعم
 هباعت یزوک و یفرطیال لعجو هینیع حف اذا همصب صخ لاق یک یثقاب مصتخم |
 مزع هرخ آ لحم ندلحم ریو هعفر اذاهمصب تیلا صخ لاقب رد هنساتعم كکید |
 هرب كيك یو بهذ اذا لب ىلا دلب نم صحت لاقي رد هتسانعم كليا رفسو |
 پویش هرایو ع افترا ق راس اذا لج زلا صخخ لاقب ردهتسانعم كمك یغوط |
 بویفثوط هناشن قواو مروو ربتا اذا حربا صخ لاقي ردهتسانعم یمداق |
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 کن ونام تن تل هلیس هیش رغصم ( ءاصیعر ) ردعض وم ر دننزو ریما ( صیمر) ءاصعد

 چهل و یسلاو ایا سنا هک رد لب و رد دریا

 ( صهرلا ) ةنوعر دعب لقع اذا اصور صور نالف صار لاش رد هنسانعم قلوا

 هکهتن رونلوا رببعت یروق لم هکرونید هنس هرص یغاشا لا كراو د هلک كنار
 لفسالا قرعلاوهو هصهر مکحافارادج تین اذا لوقت یدنل وا رک ذ هدنسهدام صمر

 یکیروقشاط پوللوا عضو هرزوا یرب یرب هک زونید «روماپلوشو طناا نم
 هدننزو ناتک ( صاهرا ) ردقحنهلوا رک سپ رووا انب راود هنرزوا كنآ

 ها درمرک رک و کاك رکو شاط د رک روند هاتن نایب واي هلیهح و صهر

 ریبعتراوند «رهم هکر دقج هلوا یرلاش. طابرو عماوج الاح صهر وبشاو نوسلوا

 كب ی هنسن رب هدننزو صقر ( صهرلا ) رارید هربخ اک | هدبسراف رووا

 هرصع اذا ثلاشا بالا نم اصهر "یشلا ضهر لاش رد هنسانعم قمقص

 ردهنسانعم لاچتساو همال اذا هصهر لاق ردهتسانعم كلا عیب وتو مولو ادیدش
 هک ر دلت هنسانعم كليا اضاقتو تدش هیولجروو هلعتسا اذا هصهر لاقت
 ( صاهرالا ) ادیدش اذخا ینذخا یا هقحم نصهر لوقت ردذوخأم ندلوا یانعم
 هصهر اذا طاطا صهزا لاش ردهنیسانعم قاي راود ۰ هم هل رسک كنه به

 الالف هلا صهرا لاق ردهنسانعم قلق تانسح و ريخ ندعم ید آ رب لاعتم یادخو

 هصهرا لاق رک ذیس اک ردهنسانعم قلل صوهرم یاویح و ريغ ادعم هلعح اذا
 نکی ۷ لاش هنمو ردلیس* هنرسانفم ماکڪ ساو رامها و <n a یا ها

 ضاهزا کو حراش اضراع ناک اا و داصراو رارضا یا صاهرا نع هبنذ
 هنعلا لبق ندکعد تاون یاس نیسان هک ردذ وحنا نیز نالوا روم

 . یشان ندقففوط شاط هدننزو هشعر ( هصهرلا ) ردئرابع ندقراوخ ندا روهظ

 رولوبوا یجشا كنغنرط هک رونید هبءهرایو هرقو نالوا ثداح هرحصا یننرط كراوط
 بولو وا ىجا كنغنرط هلغثفوط شاط ( صوهرلاو ) هدنزو ريما ( صیهرا )

 . صهر لاقبو لوهجا ءانب ىلع سرفلا صهر لاق روند هناویح شلوا حو رج
 شاط صیهرو ةهصهرلا هتناصا اذا صیهرو صوهم وهف عبآ را بایلانم اصهر

 رجا هباصا اذا صیهر فخ لاق رونید .هغنرط نالوا حو رج بولونا هلففگوط | 1

 حو رم بولویوا هلفففوط شاط یحا ینت ردب كراوط هلنیتخ( صهراا ) راردبا عز
 کف ه اک صیهر وهف عیار بابل نم اصهر س رفلا صهر لاش رد هن سانع» قلوا | 1

 | هلوا ردیزک وت هلفغقوط هنیراقن رظ كراوط هک نود ءراشاط ره ( سما



 یوا ولامم خر كئبشرب صاعنراو تشذتا اذا تمس رو : رها تسعئ را لاقب

 صع را لاقب ردهنسانعم اچ كشم* و الغ اذا رعسلا سعئرا لاقي ردهنسانعم

 بونا ره هوا یر ندنطاشاو شا قالغ واو ةلمهااداصااپ صمصا نیم« قرا

 كلمه رد كب قاررمو اطاشت رفظ اذا یدلبا ضعترا لاش رد هنسسانعم ی آ هدنرب

 هدشزو هفرغ ( دصارا ) هزا رنها د:شا اذا جم لا صعترا لاش ردهنتسهائعم

 بو یا بمشا نم تصفر هذه لوف روند هو نالوا هدنصوصخ وص
 كسيفروه لوقت روند هشا هوا نالوا هدنصوصخوص هدنزو ربما ( سیف زا )
 لاقب ردهنسانعم قمقح هبا خرت هدش زو لاعتفا ( ضافترالا ) كبرمش یا

 ردهنسانعم كمبو هدوص هدنزو لعافت ( صفارتلا ) الغ اذا رعلا صفترا

 رد هنسانعمیمانیوا بویقلاف هدنزو صقن ( صفرا ) هووانن اذا ءاملا ا وسفا رلاقب

 قمانوا بوی الب بارم و بعل اذا لوالا بابلا نم اصقر صاق زا ضقر لاق ۱

 هنسانعم قمانیف بارش هدیوکو برطضا اذا لا الا صقر لاقب ردلمتسم هنسانعم

 هللاضف ناسفرو هلنيتحخف صقر و صقر و تلغ اذا را تصقر لاقپ ردلمعتسم
 اذا ااصقرو اسفرو اصفر ربعلا صقز لاق رد)یتسه ھه: انعم كعرو كره

 صقر وبشا ىنعي زقنلا وزفقلا ءاوس الو لبالا و بعاللالا صقرلا نوکیالو بخ

 ادعام ردص وصخم هبهود هلا صاقر نامه ردهنسانعم قمانیوا بویقلاق هک یسهدام |

 هراب ع هدننزو هرایس ( ةصاقرلا ) رولوا قالطا قلو زفق هسیا رولوا هدناویح
 هنسالصا هسفایزومشی ردقن ره هکرونید هرب لوو ردیمسآ بعل هنوک ر صوصخم
 ( صافرالا ) ترطم ناو تبثال تناك اذا هصاقر ضرا لاقت هلوا را تابا |

 بیلغآ ىلع هلج اذا ربعبلا صقرا لاقب ردهنسانعم كمردلپ یهود هلک كنەزمه |
 پارس رد هنسانعم كنا بویقلاق یرقو لراه لراه هدننزو لعفت ( صقرلا ) |

 یصف كنار ( صعرلا ) شضفخاو مفترا اذا "یثلا صقرت لا یک یساردلی ۱

 ضمر لاق ردهنسانعم كليا رج هلن افاکم و ضوع ۸ به ندا تباصا ه4لنوکس كيمو ۱

 ,صعرلاقب ردهنسانعم كالا حالصاو اهربج اذا لوالا بابلانم اصمر هتیصم ها |
 یج ړو تفرذ اذا هجاجدلا تصمر لاق ردهنسانعمكاس رتقواطو هما اذا مین |

 زدهنسانعم كلا تنکو تدلو اذا ع ابسلا تصمزلاق رد هتساتعم قم روغ وط هی

 .راسرت هیارو هیاروا اعاد هدنزو روبص ( صوملا )بک اقا نالق ضمر لاقت

 | كزوک هلیتح ( سمرلا ) قورذ یا صومر ةجاجد لاقب روند هغواط نالوا |
 هب لاقب هنسانعم قفلفابج زوک رولوا ردصمو رونید هغاپجضابی عم هدنراکی 4
 اهقوومق شیلا حسولا دج اذا میارلا بابلا نم اصمر هع تصعر لاقو صمر ۱

 نیع لاقتو ءاسصعر ةأرما و صمرا لجر لاقب ردرلفصو ( ءاصمراو صمرالا )
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 نداصم هکردن ولعم هدننزو باك ( صاض زا ) اهنیع نم هتندا اذا اياق رمل |

 رلرید یخد راپا و برتسا هکردیعوت ءایس یسیرب رولوا عون یکیا ردیسپرپ كنهعیس | 1

 یالق هدنک تو ریدصقو یملق هکرولوا ضایب یرکیدو روتلوا ریبعت نوشروق هدیکرت |
 هسنلوا عضو هرجا هرجت یرادقمرپ ندنآ روسشلیالق قاق باق هکروللوا رببعت
 قیوطنیرفم ر جش رب هلا هقلح عوتصمندنآو رولوا منام هندن كنا نالوا هدنجا
 یالق هدشنزو مظعع ( صخ رلا ) ردا ظوفع ندککودو بولوا رثکم ییهویم

 ) دص وص لا ) صاص راب لطم یا صاص سم نی لاق روند ههنسن شاروس

 یتسوا یغاربط دارم هکروند هنییوق شاروا هلیا یالق دوخاب نوش روق یراود

 تیوط اذا ةص وص رم رئب لاقب راردیا نوجا قمالقب هکر دنالوا شعالبف هک

 هرلدهطروع شلوا فتسا هنرزوا كننرب یرب هدننزو ربما ( صیص را ) صاص راب
 شف وط قیض هنیرا زوک نوا و شغب قوف اهضعت ناک اذا صیص رد ی لاقي رونید

 تندا اذا ضیصر باقل لاق هلوا رونروک یرازوک نامه هک زولوا فص و هباقن

 هب یشک نالوا قیصنیقن كاب هنیرب یرب یرلشید هدننزو نعا ( صدالا ) اهنیعنم ةأرملا
 كب ینلارا هدننزو ءارجب ( ءاصرلا ) نانسالا براقتلا یا صرا لحر لاقب روند

 اذآ ءاصر دف لاق رولوا فصو هغلیوا نالوا هدنسهانم كدت بولوا راط

 نواق هکرونید هبهوننلق عونرب هدننزو هحوج را ( ةصاوص رالا ) ابتا" تقصتلا

 ةودنلقیهو هصوصرا هسأرقو ءاجلاقب رد راکدلیا ریبعت هزوجمالاعرول وا هدناکش
 لجر لاقب رونلوا قالطا هسک ان و لي هدننزو همالع ( دصاص را ) هطبلاک

 رواد هرلشاظ یرلکدلیا راوتساو بصن هتس هارو كن هعشج و ليع یا هصاصر

 روند هرلشاط نائل وا بص هلا وحخ رینح یدو لف كنار ( هصارص زا )

 ( ةنضرص رلا )ةبلص یا هصاربصر ضرا لاقت رونید هرب روب نالوا كب یعاربطو
 اذا ءاتلا ضرص ر لاق ردهنسانعم قعای نبته و مک تیاغب یاس هدنن زو هرز

 ناكملا ف صرصزر لاق ردةنسانعم قلوا راداب و تبا“ هدر رو هددشو همکحا |
 هراپکی هدنفص زا دوخای هدرواط سان هدشزو لعافت ( صازلا ) تس اذا

 فصلا ف غوقلا صارت لاق ردهندسانعم قفروط قییص یشانن كب هنیرب یرب یک
 ردهنسانعم تامکلس لینوکس كنيعو ىف كنار (صعزا ) اوضناو اوقص الت اذا
E۱ بوکح هوا یر یهنسن رو هتف ادا تلاملا تابلا نم اصعر "یشلا صعر لاتش  

 (صاعرالا )هکرح و هبذجو هزه اذا هضعر لاقب ردهنسانعم قمالغرا بوصرص

 : هضع ر نغم هصع را لاقت ردفدارمم هديا یاتعم هلا صعر اب سس كن ریه

 قلدو بولیرویف هدننزو لعفت ( صعزتلاو ) هدشزو لاعتفا ( صاعترالا ) |[
 هده اقا تیکت و یا ذأ صعرتو ةیطاو لبلبا ضعترا لاقب ردهتسانعم |
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 إً دش یا صخر هيف لاقي روید هفلزوجوا هیوکس كناعو یم كار ( سرا ) |

 اخر رعسلا صخر لاش رد هنس اهم قوا زوحوا رولوا ردصم یصخ رو ءالفلا

 ۱ فیلکت هدابم ندنف رط اله و لد فح هی رم ةسخزرو الف دف یساشا بالا نم

  ندودعاسو تعسوههجو لاو تا بو وا ق قییطتو تدشهدماکحا ناث وا

 كاس الث هدنن زو درس رولک ضار ییج ردزاج هده هدانعمو رد رایع

 نا بح ہلا نا ] ثیدلا هنمو ح راشلا لاف یک یلیا صف ینالصو لکا هدرفس

 اس# دبعلا هللا ضیخر نیتبضبو ةعفب یهو [ هعازع یون نا بحم اک هسخر یتؤت
 تشر هذه لوق روید هتوننالوا هدنسهسح وص تسخرو لیهساو هیلغ هففخ
 هموع ( دضوخ لاو ) هدش زو هجاع ( هصاخ را ) ةر نم یتبو یا ءالا نم

 ةا "یملا صخر لاقي رد هل ےس اھم قاوا دل زاب و مالم و رب هاسن رب هدشسزو

 رب  ردنفص هدننزو صخ* ( صخ را ) نالو من اذا سمانا بابلا نم هصوخ رو

 ' مش یا هصخر عباصا لاقي هم و ما یا صخر لاق روند هب هنسن "زالو مالمو

 هدننزو ربما ( دنا یک oa سايق یقین وک

 لاش روید هو زا و عالمو لاغدض صیخر عاتم لاق روید هبهنسن زوحا

 توم لاقب رولوا زسنج ز هکروسنلوا قالطا هئوم :اضغو ما یا صیخر بوت
 ردهنسانعم قلق زوجا یبهنبن رب هیرسک كنءرمه ( ضاخرالا ) عیرذ یا صیخر
 . هصخرا لاق .ردهنسانعم قلو زوحا ییهتسن رو اصیخر هلمح اذا هسخ را لاقن

 اصیخر هارتشا اذا هصج را لاقش ردهنسانعم قلا زوحاو اصیخر هدج و اذا

 رونلوا ریبعت قفس زوجا هکرد هتسانعم كمروک زوجا نهتسنرب ( صاخرتسالا )
 كليا دع زوج وا ,هدش زو لاعتفا ) صاغعرألا ( اصیخر هار اذا هرخ رسا لاق

 هدنصوصخرب هدنن زولیعفت ( صیخنلا ) اصیخر هدع اذا هضخم را لاق ردهتسانعم
 ردهنسانعم. كيا هدعابسم و تفحو كمریو تصخر بویلیا اصقتساو تدش

 ` قلو تصخرو هدعاسم بویفل وا اصقتساو تدش هدننزو لعفت ( صخلا )

 باغ ( صاخر ) صقتسب م یا وه صخرتف اذکق 4 صخر لاقب ردهنسانعم

 هنیربیرب یر هنس هلدیدشت داص و نصف كنار ( صرلا ) ردندناوسن ءامسا هدشنزو
 قزل اذا لوالا بابلا نم اصر یتا ضر لاق ردهنسانعم قم ردشب ی بوردشاتب

 قواط هقلبوقو [ صوصم نايا مماک ] یلاعت هلوق هنم و مضو ضعی هضعب

 هنسانعم كفلزود بوردشانب هنرب یرب هلیئورب ینرلهطروء نوجا قنا هنرارزوا

 نولاخو هصر یئ "یثلا صصر لاق ردفدارم هدلوا یانعم هللا صر هدننزو |
 تصصر لاق رد هنسانعم قلب قیصو زاط هلهح و روتبروک یرلزوک نايه یتباقت

 ةأرملا
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 هدنزو لیعفت ( صيودتلا ) ةلیئض یا ةصفند ةارما لاق روشد هوناخ نسلج
 اذا لحرا صود لاق ردهنسانعم يا هب الفس ندایلع هحرد یوئعم و یسح

 روشد هتعنص نيته و مک هدن زو ساط رق ( صامهدلا ( ىلفس ىلا الع نم لزب

 بودیا لودع و ليم هفرطرب هادف ( ناصیدلا ) همكم یا صابهد ةعنص لاقب
 نالوا هدندیو داحو غاز اذا اناصید ضیدب لجرلا صاد لاقی رد هنسانعم قیاض
 لاقي رد هنسانعم قماننوا هوا یرب هدقدروا لا ههنسن یسهلوقم یرمو و زب

 (صایدلا)لدب تح درام لک اذکو اهکر مد تع تبهذو تماج اذا ةدفلا تصاد
 .همدآ ژومس كب لوق لع هلوا رمشن جوک اک | هکرونید هیسک لوش هدننزو دادش
 نوشسد هب یوا ( صنادلا ) نموا هيلع ردشال یا ضاید لجر لاش رود

 همدآ نالوا ررو هدن)هقرآ رلیلاو و یک هعابو یاب ردهصاد یبج هنسانعم صل

 كي ( صادلا ) روند همدآ نالوا ردا نارود هدنسهروح كنهنسن رو روشد

 هدننزو هرایس ( ةصایدلا ) هثسانعم صاغه روند هعضوم قحهلاط هد وص هلیخف

 كلاد ) صیدلا ( ةریصق ريل یا هصاید ةارما لاقب روند دیر وع رودوب ناعشش

 صید لجرلا صاد لاش ردهتسانعم لک هطاعن او شیت بوک او یف
 لاق رد هنسانعم [كمشود هتراقحو تلذ نكيا ناشلا میفر هسکرو طشن اذا اصید

 اذا نالف صاد لاقي رد هنسانعم قاق ندکنجو هتعفر دعب سخ اذا نالف ضاد
 یک نوناص هلغلوا قحریص هنسنرب هدننزو لاعفنا ( ایا و

 ص لسنا اذا "یا صادنا لاش رد هنسانعم كش وبس بولی ربص ب ويمر وط هدلا

 االف صادنا لاق ردهنسنانعم قمردشاتص هبه رکو رش یاهک ا یدار و دیلا

 ردا غوا هب دپ رکو رشیناهک ا یسان اباد هلیمض تیم ( صادتلا ) هأجاف اذا شاب
 هیف عاقو هب "یبافم یا مشلاب صادنمل هلا لاقب رونید هیسسک نالوا

 قحلوا ثداحو لزا همدآ رهلیوکس كابو یعفكنار ( صیرا ) ( 441 ء!رلا لصف

 ضد لاق نوسلوا رش لرکو ريخ درک ردهنسانعم قلوا رظتم هدعقو تلاح

 ءد راظتنا یدآ ریو هب لع ارشوا اربخ هب ظا اذا لوالا بالا نم اضیر تالش
 صبر هدننزو لعفت ( صبرا ( صو ساناو ما تصبر لوقت زد هنسانعم قعوق

 هدننزو هفرغ ( ةصبرلا ) صبر ینعم هب صب رت لاقپ ردفدارم هدلوا یانعم هلا
 هيف یل لوقب ردهنسانعم راظتاو هنسانعم هشیر ردهنسانعم نول فالتخا ردمشا

 یرادفاو لالحا هلغمال وا رد_ءقم هعاج جوز كناوسن و سا یا ٌهصا ر

 عاج ردق هندم لوا هکرونید هتفو نالوا نیسیعن هدنعض یسلیا ثٿ کم هنب راظتنا

 تيب ىف امتصبر ةأرملا تماقا لاق رونلوا قیرفت یراهنایمالا و اف هسرولپ هدنا
 امید قرفالاو اها ناف امنع "ننعا اذا اهحوزل لعح یذلا تفولا یهو یمن
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 هدنن زو هفئز ( ةصلدلا ) ءالم یا سالد هقالو شرا لاش روند هبهئسا ولتسالم ۱

 هلوا شلاف نجنربصو زود یعهدوک هلکلکود نوت یرلیوت هکر ونې هبهقا لو
 سا دشرا لاقي روئید هرب راومهو زود تیافبو اهرو راط اذا هسلد هال لاقب |

 | لوش هتبسا هنسفن ةغلابم ( یصلدالاو ) هدنئزو رجا ( سلدانا ) هیوتسم یا |
 لاقب هلوا ش# رلیو یکی هنیرب ندهرکص بولیکود یو امدقم هک روند هداوط |

 هدننزو فک سلدو صاداو دیدج رعش هل تب دف ناک اذا یصلداو صلدا راح

 ۱ صلد و صلدا لسجر لاقی زدیشؤم ءاصلد روند هب یشک ولهدوک قبالی زسیوت
 | كلاد ردصالد ىلج روند هرب راوبهو زود صاد و قلزا یا ءاصلد ةأماو |

 هبهنسن نالوا راننوا لو لغ یک هویج اعاد هدنزو رونس ( صولدلا ) هیرمک |

 یپهتسارپ هدنشنزو لیعفت ( صیلدتلا ) رولیربص بویمروط هداا هکروئوا قالطا |
 | هنحراخ كجرف و هسلمو هليل اذا هصاد لاقل ردهنسانعم كليا قرص و مالع

 ج رفلا جراخ عماج اذا لجرلا صلد لاقب ردهنسانعم كليا عاج كرءهردش روس

 ۱ لاقش رد هنسانعم كم ود بولیربص ندا هنسن رب هدننزو لاعفنا ) صالدئالا )

 | هدننزو طبالغ ( صمالدلاو ) هدننزو طبلع ( صلدلا ) طقس اذا هد نم صلدنا

 | صمالد بهذ لاقب و قارب یا صعالدو صد یش لاقب رونید هیدنسن یجیادلراپ
 | رعت یتوک ساط هک روند هشاب زاط سیو هدشنزو طبلع صلدو عامل یا

 | جرحدن ( صلدتلا ) علصا یا صلد سأر لاقب رادلراپ یک هجرص رولوا
 علص اذا هسأر صمدت لاقي ردهنسانعم قلوا زاط یشاب كنهمکرب هدننزو
 یفلاق صمد لاق ردهنسانعم كليا تعرس هدشيا ره هدننزو سط ( سمدلا )
 ۱ كمروشود ینکیا تقولا لبق كيوك قحافوع رسا اذا لّوالا بابلایم اصمدهربغو

 ردهنسانعمقلط روع قواطو تطقسا اذا اهدلو ةبلكلا تصمد لاقب ردهنسانعف
 | هجا یغریوق كشاق هلنیتحف ( صمدلا ) تطقسا اذا اهضی ةجاجدلا تصمد لاقت

 | اذا عیارلا بابلا نم اصمد لجرلا صمد لاق ردهنسانعم قلوا روك یسیرلیاو ۱

 صمد لاق ردهنسانعم قلوا زآ یرالیق كشابو همدقم فثکو هبجاح رخوم قر
 ردتفص ندراروبزم "یانعم هدننزو جا ( ضمدالا ) هسأر رعش لق اذا لحراا
 راه یون هد هنسهیص كنسانب راود هی رمسک كلاد ( صعدلا ) راد رلثن وه هاصمد

 رودنید صهر اک ۱ زغلوا قالطا هروق نالوا هدلع یغاشا ك نکل روئوا ریبعت

 1 وند هی هغاغوت رومد نالیک هشاب ندرلسابل كنج هدنزو رهوح ( تن زلا )

 ۱ زق دونید هکپا ماخ هدنزو ناطق (:ضاقتدلاو ) هدنزو له ( صقمدلا (

 هب هنسن 5 هدننزو طالع ( ضلاندلاو ) هدنزو طبلع ( صلعدلا ) هتسانعم

 قیزآ و هجا یسهثجو رددآ جو ر زك كنافو كلاد ( ةصفندلا ) روتید
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 روتل وا ربیعت ننشرغآ ر هکر وند هکیک قانب وا گر کد نالوا هدنغاړق زد هاب رک ۱

 قاض ولتقرو هكا سر ین ك رفا رودلا مظعلا یهو یتصغاد باصا لوقت

 یرلکدد یرکنک كدشا هود هلنیتعف ( صغدلا ) ردصغاود یی رونید هبوص

 ۲ شیوک هک ردهتسانعم قلوا نتف قیض بولیر و هدنس رګا هلک قوچ كب یناتوا

 نم ترثکتسا اذا عبارلا بابلا نم ابصغد لبالا تصغد لاقن رولوا رم هروتک

 قلوط بوتشیش ندبضغ ای ندماعط و هب تّصغ و اهع زارح .یف یوتلاف نایلصل

 ( یصاغدلا ) بضغلاو لک الا نم التما اذا لجرلا صغد لاقش ردهنسانعم

 اعاصا اذا یصاغد لبا لاقب روند ةراهود شماغوا هتلع صغد هدننزو یرایح

 ردهنسانعم قمردل وظ هلّیطغو ظیغ یدآرب هیرسسک كنەزمه ( صاغدالا ) صغدلا

 هرجان اذا هصغضا لاش ردهنبسانعم كليا لتقو اظیغ ء الما اذا هصغدا لا
 لاعتسا هدنن زو هلغافم ۱ ةصغادلا ) ردیفدامو هدشزو نابضغ ( ناصغدلا ]

 هدنزو هحرحد ("هصفغدلا ) لحتسا اذا مالا ین صغاد لاق “رد هتسانعف
 اذا لخرا صفغد لاقب ردهن-انعم قلوا قوح ىمحشو 3 توروس هدوک

 بوط ویس هن « رهم هنسن و هلی وكس كنافو ىعف كلاد ( صفدلا ) a رکو نم

 ندن آ هکر د روع#م و تام ىلعف كبوو رد هات هس ولم قثوا شلبا ز ودنود یپ ك

 نوجا یتسالم روند هناغوص هدننزو رهوج ( صقودل") ردلکد لیعتسم هغیص
 ردیتناور دابع نآ و و ردیمما درب رب هدناتسدنه هدننزو لج رفس ( صکنکد )

 تب هلیاوسع ص د هدنب تک مان ب رعلا نادرمو تدالا ناو د را ناو

 هدناسل یربغ كرع ارز ردات هل رلذبا مه و هدنرلتاور ید یسکیا ردا

 دص ردیحالطصا یریبعت دص هددع زو كرف لها و ردقو قرح داص

 هرزوآ یاب كناهرب هکر ید جرم هحراو هزوب زوفط رلربد می ره وز ات

 .هبهئسن نالوا قاربو عالم بویلوا ترس هدننزو ریما ( صیلدلا ) ردي رعم دسدص

 و هلا صاد لاق , رد هنسانعم قماردلیو قارب نل یا ضیلد یش لاقت روند

 ءاع یا صیلدلاب هنز لاقپ روند هنب وص نوتل او قرب اذا لوالا بابلا نم اصیلد

 هبهنبسن قارب و عالم بولوا ترس دو هلک كلاد" ) صالدلا ( بشذلا

 رد صالد یج روند هه رز لقیص زود ود لس زو رب و عالم اصوصخ روند

 و رکصندقد نا وا راتعا بسانم نزو موهوم رب یرادرقم دراهلوقم وب یک ید رفم

 ھما رک ( ( ةصالدلا ( هسا ءاسله یا ضالد عوردو صٍالد ع رد لاق رارونلعجب

 صال د ع ردلا تصاد لاش رد هنسادعم قلوا لقیصمو مام نس ز وپ هرز هدننزو | 1

 قلوا شلکود یرلشد كنود ندقل هح وق كيو اصالد ا اذا بارلا تابلا نم

 هد وا داد ص دلا ) ءابسلد, تا ادا بالا تیل» لا رد هنسسانعم ۴



 . راسیاپسا هنلوا ردا رثأت تیاغ شاوک ۱ بولوا شعوب وب شارب ۸ روند
 نوكتف سا الم یمن هس یا ءاصهد ضرا لاقب هوا ددش ندرارپ

 ندن رثأت کلیسا كناوه هدن زوج رم ( سعدلا ) اهربغ نم ارح دشا اهژاطمر
  پوب مپ یرلنا كنب رلنابط ندکلیسا لوق ىلع روند همدآ شاوا كاله بولاکوب
 فتوا كلهف ءاضم لا ر هيلع دنشا اذا صعدف لجر لاقي رود هئالوا شلغاط
 رد هنسانعم قوا لته رس یناهک ای هکر هدنزو هلعافم ( ةصعادملا ) هم هام دف

 شلغاط یمازمحا ليس هين لعاف معا ( صعدنلا ) ةراغم یا هصعادع هنذغا لوقت

 ردهنسانعم قاغاط پوی رب هلفلژزوب تا هدننزو لعفت ( صعدتلا ) روند هيم

 | ا ةا زساچ هل رک كنافو كلاد ( ةصفعدلا ) اداسف اريل اذا معلا صعدت لاش
 | روفصع ( صوغدلا ) ةلیاط یا نصفع ةأرما تئاج لاقب روشید هنوناخ هفیو
 .مکبلکچ نوص كراقرآ و كن رالاوک وص هک روید هافحروق هايس هنوکرب هدنزو
 یاد و یثاب رارید "ریلعفک اک | هدیسراف رول وا ادیب هدنرارانکو هدنرلید هدقدلشب
 زا هفبروف و یفلاب تیا ا راقج وج رولوا یعریوق كج وکو ءايسس تیاغ و رودم
 5 6 ا همدآ راد راک لوخ ضومد و زدصضیماعد /یج راودپا رعت ینبروای
 | هلوا ردا ددر هنرلسلج رابک و كولم بودا لوخدو طالتخا هطاصمو روما

 [ ٹي نم نوعنع ال ةاللا ىف نوایس یا دنا صیماعد لافطالا ] ثيدلا منم و
 اوج یدو هدمنج یک یرلقد وا عنم پود لوخد هرلمرح هداید مع لافطا ینعی

 || کیا هکر صوعدو رلردیا لوخد محرم البو اورپ یب هام رهو بوزک یحم
 | یدلیا صوعد ینا بودا رحم العو لج قح هلفلوا راک از و رجاف تیامب
 | صعد لاق ردهنءانعم قلوا قوح یصوعد كيوص هدننزو هجرحد ( هصعدلا )
  هبع رب ندناهد هدفلد لیس هيا رغصع ) لم زا صید ( هصباعد ترک اذا ۹

 یرلکدید رابو هدنع یدیا رهامو قذاح تیاغب هدنصوصخ كلربهر ردیقل دوسا
 مداوم یدا ندا مدق عضو هتنکرب یرمغ ندن 1 هرب نالوا نج ةَ اط .هاکمارآ

 ااعه * :رکب نیعستو اعسن یطعب نف * وشاو مايق مانالا سژر ىلع هدنرب كج

 ندنسارا سان هسکرب ندنسهلسق ی هدکدلیا داشنا ینتیب * رابول هدها امدا
 هلکلیا اطعا یرلعداو هرلءود مرکو ج تک زوقط ناسقط نالوا یولطم بوقلاق

 یدلیا تردابم هکهرتوک بودلک وی یاس ءایساو لایعو لها یرو رم یخدلوا

 | موق یسهفناط نخ ناهک ۲ هدقدلوا لصاو یغوط هتطسو كفافوق دردک

 || «دنای و یسیدنک تبفاع بولاق ریه هلکلبا روک بوبراپ ینرازوک كصيهعد
 ۱ فزاع تیاغب هتیلصم ر ربع هلتسانم و رلیدلوا كاله هدرلقلموق لوا رلسلوا
 : hme نيغ ا چوک ( رارد سالا اذه نا وه هدنقح هک نالوا اشو



 >د ) ةصر ردلا ) ةن یا دصح دم ةيبص لاش رود ه رق زوم یدو 1

INT 

 اصوخد ةيراللا تصخد لاش ردهنسانعم قلغاب غای بوروم یک قاب بولط |

 1 مدا لو هم رکم ) ۳/۷۹ ( امش هداتغ یا صوحد هن راج لاش روند ه ربق 1

a ا 

 تکس اذا لجرلا ضرد لاقت رد هن سانعم قوا شوجخ یشان ندوقروق هدننزو |

 یدکو ناص و یناجص الرتو ناڈوطو یرک ہل رسک و یتحف كلاد ( صردلا ) اقرف |

 صدد لض * لثلا هنم و رد رغصم ص رد روند هتل رواي كرلنا ويح یمهلوقم

 نوا مازلا ینمصخ هدصوصخرب یدلیا بئاغ یزکجیا قجروای یعی * هقفن
 برض هدنقح هسک نالق هدنامورف و نحاع هلغت ون وا هدنتفو اضتفا ییلد ینیدل یضاح
 ران وب روند هتسیرواپ نالوا هدننراق ثكبکرم قجیاف هلیرسک كلاد صردو دوئلوا
 هلن رم تیک كاد رولک ناصرذ و رولک صارداو هدنن زو هع رواک هصرد یرلعج

 هیعف كنءرمه ( صاردا ما ) هدننزو سلفا رولک صرداو هلنیت روک صوردو |
 ( صو ردلا ) دیهاد یا صاردا ما هتاصا لاش روال وا قالطا هتفاو هیهاد

 ( ءاصردلا ) هعیمس یا صورد ةقال لاق روند هیدقا هدنور هدننزو روبض
 ءاصرد ةا لاق روند هب هق ان شلوا تسکس .یرلشد ندقل هح و هدننزو ءارچ

 لاق ردهتسانعم قلوا ءاص ردقان هلنیتعف ( صدلا ) ارك اهنانسا ترسکت اذا
 هلن اف ( صفاردلا ) ءاصرد ترابص اذا عبارلا بابلا نم اصرد ةقانلا تصرد

 كفاقو یعض كلاد ( صقادردلا ) روند هيس ولهثح كویو یریا هدنزو طالع |

 هدافق لوق لع ردقح هلوآ قرط ندشاب هک روند هتفرط تسوا كنور هلک |
 رولک تاصقا درد یج ردلصاف ین كني هلا شاب هک رود هکیک تلخ رک نوا ۲
 ( ةصدصدلا ) ربغص مظعوا ىلعالا قنعلا فرط یا صقادردلا ظیلغوه لاش 1
 صدصد لاق ردهنسانعع یمقلاچ یتسهلوقم كلاو روباق ها لا ییا هدنزو هلاز |

 زای هدنتسن رب هلدیدشت كداص و یهف,كلاد ( صدلا ) هديب هبرض اذا لا |
 همدخ اذا لوالا بالا نم .اصد هصد لاتش ردهتسانعم كليا تمدح كردن ||

 هنسهعطق قلفوق هجم کد لاه ( ةصعدلاو )ےک كلاد ( صعدلا )ااسیاس |[
 صعد ییج روند هننغی نالوا كحوک دوخای هنع موق کو یک كوا لوق ىلع 1

 كلاد ) صعدلا ۱ هدنن زو هع رواک هصعد و روک صاعداو هدننزو تنع رولک |

 یکحویذمو هلتق اذا لوالابابلانم اصعد هصعد لاقب رد هنسانعم كليا لعق هلیعف |
 یتسد وب هلاک كن هز.ه(صاعد الا) ضکت را ذا هلح رب صعد لاقى رد هنسانعم كفبت هلقایا ۱

 كلعاكاله بودلاکو کلیسا كنا وهیدآ ر ورلتفاذا هصعدا لاق رد هنسانم كليا لتف
 هر زود لوش هدننزو ءا رج ) ءاصعدلا ) هتف اذآ رطحا هصعدا لاش ردهتسانعم

۱ 



 »7 هنفلبش وط نکردا ضوط قوا ردهنسائعم كلبا رظن تفد 4 هنس رب

 ردقدایم ہد یانعم ا دیس وام هدن زو لعاشت ( سواضلا ) یکر دیا رظن هه

 هناکر الا قدح كادق وهو اش همسب نم ضف اذا سواضیو سواخم وه لافب
 هلیوکس كنايو یصف كلاخ ( سيللا ) سمشا نيم یلارطن اذا اذك و ادق موش
 یا اضئاخ و اسی هلم تلث لوقت روند هیدیطع و ناسحا هجزآ ( صئااو )

 هنسانعم قلوا زآ سیخو اربسب ائبش یا اسیخ هنم تان لوقن و لاونلانم الیلق
 | هدشنزو ءارج ( ءاصیلا ) لق اذا اصیخ صیخ "یشلا صاخ لاقن رولوآ ردصم
 ۱ هک روئید هب یک یشید لوشو ههفا یا ءاصيخ ةيطع روید هب هیطع رکو سپس

 ناک اذا ءاصیخ زعم.لاقن هلوا قشېابو قنا هنشاب ییربو كد یرب كنیزونیوب
 كنب زونی و هدنازو رجا ( صیخالا ) اهسأر افصتلم رخالاو اصن اسرق دحا

 لاقبو نینرفلادحا سمکسلا یا صیخا شیک لاقب رونیدهچوق نالوا قیرق یسیرب
 لاقپ رونید هناوبحو نانا وب یسیرو كجوک یرب كنبزوک و ءاصیخ رع
 ءاصیخ شا لاشو ةريك یرخالاو ةريغص هینیع یدحا تناك اذا صیخا شک

 قلوا وپ یربو كجوک یرب كنيرزوک كناویح و نانا هلنیتصف ( سینا )
 ترک و هبنیع یدحا ترغص اذا عبارا پابلا نم اصیخ سيخ لاق ردهنسانعم

 لاش روند هرلهدب ندهنسن ره هرصق كفلاو یصف كاخ ( ىصيخلا ) یرخالا
 لاقب هنمو رولوا قالطا هسا هدنک ارپ و قنغاط و هنم ذب یا بشع نم یصیخ
 حف كناخ ( ناصیمنا ) ضعب ىلا ممضع مضناو مهوق رفتم یا مهاصیخ تعقجا

 هله لیلق یا لام نم ناصیخ لاق روند هيث هح ز آ رادقهرب ندهنسن ره

 نیفشاط نوا یدح هلیخف كل هزهو كلاد ( صادلا ) ( ةلنملا لادلا للصف #

 ردنرابع ندکلیا قلروطو یک یاط هرک هک ردهنسانعم قلوا ناداشو رورسم
 پو روم یککرک یشاومو رطبورشا اذا مبارلا بابلانم اصأد لجرلا صئد لات
 (صحدلا) انعس ءالتما اذا لالا صئد لاق ردهنسانعم قلوا ولطبوط هلمعشو مل

 صحد لاقب ردهنسانعم كفشا بون" هلرلقایا ناویح نانلوا شذ هدننزو سح
 - دعقم ( ضحدلا ) ضخ و ضكترا اذا ثلاثلا بابلا نم اصحد هلتجرب 2

 | (ةمخدلا) هنسانعم صعم رواد هرب کیدنشا بود كحو ذم ردناکم مسا هدننزو

 ۱ لاغب ردهنسانعم كليا نایب و راهظا یشیا مہبمرب هدنزو هجرحد هاهم یاخ
 | كروما پولوا هرجا روما هدسزو ج رز ( صرخدلا ) هنج اذا مالا صرخد

 لاق روند همدآ راذک راک و سانش تضم نالوا هاکآ هنقاقدو قیاقح

 هدنزو صير ( صیرخدلا ) ماعلا و ايف لخادلا یا رومالاف صرخد وه
 دننا یمعق "رونق هدنازو سولح ( کا ) رونید هشزرمتباوتا هک ردیفدارمو



ONS 

 رد صینانخ ج روند هنکجوک كوش رهو رونید هنکیناری رخ هدننزو لحدرج |
 رواج یرلکدید زپو رونید هنجاغآ ام رخ نالوا روشتب لا هاه ( ةص ولا ) |

 | (صینخالا)رونید هنس روایربپ دوم هل رک كناخ ( صیصتلتا )نوتید هتسیروأی |
 ردقلوا صذجا نالوا باوص دوخاپ رونید همدآ نکشواو لب هدنزو لیمزا |

 لاق زدهنسسانعم قلوا قناب یرحعا یرازوک كناسنا هلنیتحخ ( .صودا ) هيج |
 ردتفص [ صوخالا ) هینیع تداغ اذا عبارلا بابلا نم اصوخ لجرا صوخ

 هسرافو عاش مان ورع نی دیز هلثهج و روند هب یشک نقناب یرجشا یرازوک |
 ندنکلیسا كب هک زونید هلل یسا لوش هدننزو ءارج ( ءاصولنا ) یدنلوا بیقلت |

 ۱ تناک اذا ءاصوخ ے ر لاق هلوا رولیقاب قییف و نسرف بویلح آ زوک یش»

 كنک ویو ةربعق یا ءاصوخ زب لاقب رولوا فصو هبیوق نردوارح نیعلارسکت

 یربو هايس یر كنبزوک و ةعفترم یا ءاصوخ ةراق لاقب رونید هبایق هايس ۱
 تدو سادق تراص اذا ءاصوخ ةن لاق روند هنویق یثید نالوا شمراغا ۱

 ربا نب هبوئو یدسالا ورع ن ة:ربس ءاصوخو یرخالا تضیاو انیع یدحا |

۱ 

 ءاص وخ ةزیهظ لاق رود هننامژ هوا نالوا ییا كبو ردیسا تیرا یافت |
 كنا ( صاولتا) ردئدحم لصالا یصج ءاصولتا نا نب مسافو ارح دشا تناک ادا |

 یغاریپ امرخ هدننزو ناتک ( صاومنا ) رد هصوخ یدرفمرونیدهنغاربپ ام رخ هلیمض |

 ردهتسانعم قفلقارمی یپاغا امرخ هلیرمنک كنهزمه ( صاوخالا ) روند همدآ ناتص |

 قمرقح بوراپ قارهب راجاغآ راس تانک مونا تج سنا ادا قلا بض شنا لا ۲
 هدننزو لیعفت ( صیوخلا ) قرو رطفت ادا عفرعلا صوخا لاقب رد هنسانعم |
 صوخ ل وقت رد2ل ۲ ردق قارب هک ایوک رد هنلسانعم نقل دنسن هحزآ ند هسکرب ۱

 نوتلا یبات هدنزرط یرلقارمپ اهر جاتلا صبوخم و لةناو »دخ یا كاطعاام
 بهذلا جیافصب هنب زاذا حالا صوخ لاش ردنرابع ندکلیا تشز هلا ره رابقو هک 1

 كلا مارک | هرلنلوا ماثو هیامورف هدعب هرلمدآ نالوا رایخو مارک ادتبا هسکرب و 1
 كاربپ"هدهسکریو ماشللا مارکلا مارک اب ادا اذا نالف صوخ لاق ردهنسانعم |

 لاق ردهنسانعم كيس و قارىپ قارىي هللاقفص و حاص عب كلبا روهظ یراتمالع |

 هح زآ ند هسکرب ید و .هدنن زاو لعق ( صوخا ) هيفادب اذا االف بيلا صوخ ۱

 (ةص وخا) لق ناو هذخ یا صوحمو لاطعاام صوخ لوقت ردهنسانعم قلآ هنسن ۱
 كرلح اف آ ما ظیسو عو یطرا و ءالا زود ۲ هک رونبد هرب لو هدننزو هد ۱ ۱

 یتطدالا و ءالالا صوخ اب تناك اذا هصوحم ضرا لاش ةلوا ناوارف یرافاربب
 دا زاب هلیهح و كعشکد هعاتم اتم هدننزو هلعافم ( ةصو الا ) طیسلا و عفرعلاو

 قرهبیق ی زار .كزوک هصواحمو هتضراع اذا حبلا هتصواخ لوقت رد هتسانعم كليا
agaسرم مچ رس هر  



۱ ۰ 

 هلا هسکرب هدشنزو هعافم ( ةسلافلا ) ضا هسلخ لاقب رد هتصانعم یقلث روف

 ( صالط-الا ) ءافاع اذا ةصلاخ لاقي رد هنساذعم كمن هرزوا توفص زسردک
 لاش رد هسس ادعف كنا ص وس# هنسش یدننک بویل ودن روا هسک : قهتسسآ ر

 ( صوطاو ) هی وکس كيمو یصف كنان ( سا ) هس-ا اذا هل هملط-ا

 اصولو ام ح رطا صج لاقي ردهنسانعم كما ىش كلەراب هدننژو دوهو

 قنزاف بودا نوب ر 4کر قلجآ صج و هعرو نکس اذا لوالا بابلا نم

 | ردمسا هدیشزو هبطقم ( ةصمخلا ) رك ديس اک رد هنسانعم كمروك ورحا
 قلجآ یک ص وو صج رولوا ردصم هصخ و هنسانعع هعام روند هفلحآ

 ع ولبا هصجخ لاقب هنسانعم كمروک ورا ینراف بودا نو ز یدآ رب

 ردهنسانعمقق> او الا صیجخ هلعح اذا لوالا پابلا نم هصخم و اص وبخو اصجت
 | اذا سایناو عاراد لوالا پابلا نم ةصفعو اصوجنو اسجخ نطبلا صجخ لاقت

 | ردهنسانعم كعا یشیش كنەراي یخدو هدننزو لاعفنا ) صام الا ) عاج یا الخ

 | هنسانعم هعوج ردهیم ءانب هلیهف كلاخ ( ةصحخلا ) صجخ ىنعب ح ربا صحا لاقت

 5 عالم یا ربط هکرونید هر a N نالوا هدنرلقلارا رلغاط و زدی و

 اإ ردیعا قی رطرب هدهداب هد زو لازبم ( صمعلا ) رولوا ناسآ یسرو و

 رونید یک هدنن زو ريما ( صل او ) يلاحفو هلیض كناخ ( ناصح ا )

 | ناصج لجر لاقب رونلوا قالطا هبیشک نالوا هج هجا ینل هتړواو هجزآ ننراقو

 ءاسن نم ةصيجخو ةناصجن ةأرما لاقب و نطبلا ماض یا اهلا صیجخو ناصج و

 هبابآ هایسس هنوکرب هدننزو هنیفس ( ةصیحا ) عایج یا صاجن موق مهو صئاج
 | هسیجنوا راردیا سبلت هدفلس رولوا ولفجم ز فرط ییا و ولهشوک ترد هکرونید
 ردیاح دابع ن دبم هصیجخ واو ردرلثدحم هصیجخ نب دجا و سيق نب هلادبع

 ندهنسنرب هدننزو لعافت ( صماخلا ) ردهلا ه4 یاحو همحم داضون دوخای
 | برق هرضع و ناجم اذا هنع صماخ لاقم ردهنسانعم قلوا فرطرب بوک رانک

 | دنع هجلظ تقر اذا ليللا سصماخم لاقي ردلمعتسم هتسانعم كقلقفر یلظ كندهک
 اإ لوغ رولوا دعابتم ندنآ زک ریلی ینا كمریو ینقح كنهسکریو رضسلا
 1 حف كيمو كنءزمه ( سجخالا ) هقحنع هل فاجف ىن هطعایلا هقح نع صماخم

 5 ۱ یماروا هدخدص اب هرب هک زونید هفلقحآ هحروقح نالوا هدنسهروا ینابط كناسنا

 | یذلاهیمدق نطاب یا [ نیسجخالا ناصجخ رسو هلع ههاىلص ناك ] هنمو زففوط هرب
 | تفصوبو هنم غلابلا ءالنا مضب ناصخاو ضزالا نع یفاجلا دیدش ضرالا بیصبال
 روفصع( صودا ) ردنابطزود ةكروللوا ربع نابطزود هكلباقم رولیاص ندتیم

 ( صولا ) روند هيهرارش نشود بو رج نکیا رولیفاچ نذدقامتچ هدننزو

 لحد رج
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 مان هرآ ند هنن نه راید هلیحف كناخ ( ( صلخ ) ردیذآ عض ومرب هدانهد هدننزو ها رک ۹

 نصح رب هدننایم ددق هلا نافسع هدننزو ریز ( سیلخ ) ردیدآ مض وم رب دل 1

 ثكمالو یحف كناخ ( ( سللنا ) رول وا قال طا صیلخ هیش ضیا رهو ردیعسا

 هدنفرط کیا كنه رق یکسا هلتبسانعوب روند هثیش نالوب صالخ ندهنسن رب هلن وکس
 حر هنم و رونلوا قالطا ه وص ناقا بولیزوس ندنغلازا لرسشیاق نالوا

 كناخ ( صللتا ) اهز ویس للخ نم ءالا نم صلخ ام" شعب اهافع یا دنشلا انعلخ

 لاق هدننزو ءامرک رولک ءاصاخ عج رونلوا قالطا هتسود معو صلاخ هل رسک

 هنسهدنزک و فاص كن هنسنرب هلبرسکو یمض كناخ ( ةصالمخا ) كندخ یا كصلخوه

 ضعب هنجما هدکدئرا یتغای هرک هکرد ذوخأم ندنلوق نسا هصالخ روتلوا قالطا
 رردیا ربع ندنسیدنک وح بوردزص هدقدلو یتسهایم بو را مات راراناف هثسن

 .دوسلوا قالطا هبیدنزص نالوا صلاخو یروط یک یزوک اروط لوا هتشيا

 هکر د هتساذعم را هلب رسک ك ئاخ ( صالمخا ) هنم صلخ ام یا نمسلا ةصالخ هذه لاقت
 . هصالخ هشت آ و رونید هنسهصالخ كغاپ نانلوا رکذ یغدو رد هل سك كنمره
 دیزلاو هضفلاو بهذلا صالخ اذه لاش روند هنغار هرکو هشموکو هنوتلا ششلوا

 هدننزو نامر ( صالمخا ) رددارطا لوق دزلاو كفلوم امم رانلا هتصلخا ام یا

 هللخ یا تیبلا صالخ دس لوقت روند هیهنخر و لالخ نالوا هد هطواو هدوا

 هبوطروطو هککوح نالق هدنید كغاي نانلوا هصالخ هدننزو روبص ( صوللا )
 مخ هدسنع هلنیتض و هلناخف ( اللا وذ ) ردطلغ یسههن مضلاب هدارو روند

 راشلبا ان هرزوا قلوا رعظن هب هبعک هک ردیمسا تیب رپ هدفلس صوصحم هنسالسف
 دوخای بولوا یرلفصرب مان هصلخ هدننورد یدیا راردا قالطا هیناهلا ةبعک یدبا

 یدا رلسشلیا هیت هصللنا وذ هلغلوا یبنم كنهصلخ تاب نالوا رکذ یتیمز

 "یا صلخا لاقت ردهنسانعم قلق صلاخ یهنسنرب هل مک كنهنمه ( صالخالا )
 ندکلیا تدابع هلل هلا كرت ينس ة باش هعم“و اير ةدابعلاق صالخاواصلاخ هلعج اذا

 رد هنسانعف قمل یتسهصالخ كش رو ءايرلا كرت اذا هل علا لاتش ردنرابع
 رد هنسانعم قلوا زومسو یلکلیا هودو هتصالخ ذخا اذا نمسلا صلخا لاش

 هدشزو لیعفت ( صیلخلا ) امس ادیصق هعراص اذا ربعبلا صلخا لاق
 صاللنا هانطعا اذا هصلخا لاش نر 02 نم اف كمر و صالخ هی ساب

 هرزوا یا كحراش هلغلوا طوبضم هدننزو باع» هدرجسا ضعب رک دذ اک

 PEE وک یسهصالخ كش رب نیل و ردلیتمم هتسانعم ترحا 

 االف صلخ لاش رد هنشانعم قمر روق و دصاللنا ذخا اذا لحرلا صلخ لاش ل
 هدنزو لعش ر ( سا ردع«ا ندنوو صالخ هزوک هنیابم باخ راش هام اذا | 1
 جت هست«

 ۳ 3 3 1 : ٤
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  OALات ۳

 تنام كابا صاخ یهئسا رب هد زو لیعفت ( سيما ( ردب دآ عش وم ر

 دش هصس+ لاش رد رابع ندکلیا زاتعو د رفتم هبا "ىش ینیدلوا راشم كراس ۱٩

 اإ[ عضو شنآ هنعیا كعماقرب هگروتید هبعل رب سوصم هنسق قجوچ سیصخنو هم
 صالتخالا) ردعماو و ردرابع ندکمر وتس وکی شنا قرءدابوا یشماف لوا بودیا ( ۱
 قا سوص و صاغ هب هنسأ رب یدسکر دواب هیسک رب ین هنسن رب هدننزو لاعتفا ۱

 یا ىلإ هسا لاق رولوا مزالو یدعتم هنسانمم قاوا ص وس# و هداف

 ردهنسانتعم قاوا صوصح و سصاخ هدنزو لەفت ( سسخاا ( صثخاف هب هسخ :

 لاش رد هنسانعم جاق هدن زو هح رح د ( ص۸۱ ) ستخا یی« هب ضم ل ۱

  15هجرهو كجوک ند ەچ رت هدننزو نو زلح ( صوبللنا ) بره اذا لجرا |
 هپفاعو هیفاع ( ةضلالناو ) هدننزو سولج ( سوللنا ) ردیدآ شوقرب هدنکنر ۱
 ندنمالوا ردکشو شوشقم هکردهتسانعم ,قلوا یضلاخو فاص هنیسنا رب هدشزو ۱

 ثفل وعاصلا راصاذا لوالا بابلا نم ةصااخو اصول "ی 0 صلخ لاقب رد رابع

 قاصو ا رک هدریاصت  FFE::نکیا پبوشم مدقم , صلاخ انا

 ردهنسانعملوصو كم :صولخو ردعا ندب آ قاص رود هالوا لئاز یمهباش

 هجا رلککنالوا هدقاياو هدلا هلنیتصف ( صسللتا ) لص و اذا هيلا صلح لاقي ۲۷
 نالوا هدرلفایاو هدرالا وب ردهنسانعم قلوا خاش خاش ولقیف لانح لاتح یک ر ریلف |

 شلردقفوص رلتآ هجئزج هدنرلارا هک رول وا هد رکک نوزوا هجا هجا اولور 
 اصلخ مظعلا صلخ لاقب رولوا هم-روب ید یرلکک یراردلاب كنیراقواط دنهو |

 إً دشن حراش لجراودیلا ماضع بصق ىف كاذو معلا ف یظیت ادا عبارلا بابا نم
 رونیدهننوا قشمرص عون رب صلخ و ردغابا اضما یغلوا یظشتو هتطق ینراهنهت 6 | ۱

 بولوا یک ییقع یراهناد و وبشوخ تیاغب رقح بوسشمرص هرلحاغآ یک هععآ [|
 صلاخ "یث لاقب رونید هبهنسن ولتوفص ( صلالنا ) ردهصلخ یدرفم رادل راپ |

 صاخ و ضیا یا صلاخ "ی لاقب رووا قالطا هبهنسن ضایب كی و فاص یا ۱
 زا روک رب رولوا قالطا صلاخ هدنرزوا هکردیسا من رب هدنسیقرث كدادغب

۱ FOE ( ةصلاللا ) ردامس هيعتا دل ماضف لوا ارهاظ ردراو هریبک 

 ىلاعت لوف هنم و هنتسانعم هيفاض رولوا لعاف ماو یدیشوا رکذ ۲۱ ۱

 ةلخردقم یسهلک ةصلاخ ینعب مهل انصاخ ةع ىا [ رادلا 0 فصل ام مهانصلخا |]
 :.رادلا یک یھ لوق رادلا یرکدو ردهنسانعم لج هکر دتفص كفل 1۱

 تاب دارم ندرادو رلیدلیا تأرق هلحفاضا ماشهو عفا ماماو ردلدب دوخاب هدنردقت

 یاد لج هداتس ایلاثا مدزکد یآ ی هدنسهریزج هیلقص هصلاخو ردترخآ
 یجنآ هکر مدن تا هیع رخ هلا رفحا و ردیععا هدلب رب هدهطا ۵ ۳

 . رص
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 ردلخاد هروصقمهد رو رم لاثم یسهک هاب نالوا رحفو حو ردزباچ ینیفحو دداا

 هددنسن رب هکردیلباقم هماعو ماع ل زددشت لداص ( ةصاقناو صالا ) تا ق
 یج رود واقالطا همدآ نیعتمو زاتم صاخو زونید هثیش نایفلو هدوریاس بول و

 ( ناصلنا )رد وحا دیک ًاتودغلابم ءاه هد هصاخ درک دا كحراش روك صاوخ |

 كصادن ارهاظ:هنسانعه صاوخ روند هرامذآ نیعتمو زا هلو هریک کا ۲
 ىع كناخ ( ةصیولنا ) مهصاوخ ىا سانلا ناصخ اذه لعش اما لاق ردیعج

 2 رھ ریغصت یاب ارز ۳ AO یا رد رغصم كنظفل هصاخ هاب دن دشت كداص و |

 تعم یینکاس عامجاو؛یدنلوا ماغدا لوا دیبا و قضا کرد حراش زلوا

 دصب وحم كيلع لاش هنمو ىنا ردیسلوا دم كني اب و نیل فرح كلوا نالوا

 ردهنسانعم جاتحا و رقف هلیحف كرلاخ ( نصاصمناو صاصانا ) كاع یا کسفن
 اصاصخ لحر اب تصصخ " لوش و رقف یا هصایصخو صاصخ هتاصا لاقت

 روبلفو واق لوفللع للخو هنخر افلطمو ترقتفا یا عبار لا بابلا نم هصاصحو

 روند هکیلد كحوک دوخای روند ههنخرو کرک نالوا هدنسه رقم تاشو لاو

 هوحم و عقرب و لعهو باب ف قرخو :للخ لک وهوا هللخ یا هصاصخ دس لاش
 هلیخف كاخ ( ءاصاصلتا ) روند هنیرهجرف كنيرلفايا جاسو ریغصاا بقا وا
 هرکصندکدلسک غ ابو هعصآ هلیمض كناخ ( هصاصلنا ) ردهنسانعم جاتحاو رقف یدو

 دعب مركلاف قیام یا هصاصلنا تفطتقا لوقت رونید هنغاشب موزوا نالق قاب
 ( صلا ) ردصاصخ یسشج و هنسانعم مسیذب روند هبهنسن هجزآ و هفاطف

 ریبعت ع وه رادروک و و روتید هوا نالوا ندشماقو ندقل زاس هلیمض .كیاخ

 یک وا یرلکدید جرا روند هوا شاتروا هللا رهن یناوان نکلاب لوق لع راردیا

 قلزاس یرراود هروک هب قنات لوق ردصوصخ و هاب رسک تای افت ۲ وادی اضل ی

 ردش ره روند هب هی اه صخو رولوا هاج هکر دنالوا هد ققس کلا بولوا |

 ( صحا ) ) هنسانعم دیح رخ روتند هب هد اب وا و هد هسا لکد شغل وا اس ندقل زاس

 ( نساضخ الا ) نفقا يا نسخ رهش :لاق رود هفمنش تانک قلم اب
 ( یصخ ) ًادزا اذا هب صخا لاش ردهنسانعم كلبا ریصشت هد هنسن رب ہل رم ہک كنه ره

 ندالضف رددآ هبرق كوي رپ هدنفرط لیحد هدنساضف دادغب هدننزو ابر هلی كباخ |

 یاکس رددآ هب رقر هقشب هدنسیفرش لص ومو ردنداروا یصاتا دم نب ىلع نب دم |
 رلپوک العا هدنآ ردعضومرب هد هفوک هلی كناخ ( صوصمعا ) ردرلیجهود هلا |
 نع ندنس هیقرش لسصه و هرزوا سایق ریغ زد وس هازوآ مد ناد رولا ۲
 هنيو رد ه رقرپ هدنساضق طوبسا ندندالپ مصم هنیو رددآ هب رق رب هدنیارت سا 1

 هد هب دابو ردف راعتم هلکغد الا صوصخ الاح کر رب هد هن سصم ةيقرش |



 لر هب وش وا دف وقوط هنیصف ( ص انا ۱ هیلصا اذا لوالا TR صار

 | رق عاج ادا عبارا بالا نم اص رخ لج لا صرخ لاقي ردهتسانم قمجأ
 | ید ون هدننزو رام ( سرلا ) ردناص نلد روت نم یانم» هدننزو فک ( صراعا (

 لوش هلی كره (صارخالا) عرلا ىا ص راب هنعط لاسی روئید هغاررم
 یدرفم راررفج لاپ نداوق هللا رلثآ هسک نافص لاب هکرونید هنر هراپ جاغآ

 | هدننزو در لف كلاځ ردص رخو هدننزو بلط ردص رخو هدن زو درص ردص رخ

 ةصخ ریا هص رخ هلدحوام لاش زدهنسأنعم تصخر هدشزو هفغ ) هةص رانا (

 هسشوا و هنع برش یا ۰الا نم یتص رخ ییطعا لوقت روند هنس هصح وص و

 هدن.ساصف لب رم لک كناخ ( ناص را ) روند هنص وصح ماعط كولا

 ( نیصرطاوذ ) یدنلوا هیععآ هلغلوا رونلوا امثو عیب رلفارزم هداروا ردهیرق رب
 ( نايصرالا ) ردینسا یملف كرعاش مان یراصنالا میطانا نب سيق همسك كناخ
 | هرانرم هلیخف كيم ( سراخلا ) یدنلوا رکذ هک ردیفدارم و هدنزو نایصرخ
 هب وص قوفوص هدنزو ربما ( سيرا ) ردیدرقم ض رحم هنساتعم هنسا روند

 | هضوح هدنرلبید كراج اف راسو ام رخ و ادراب ءام یا اصیرخ تبرش لوقت رونید

 | هرب یک ضوح كوي لوش و "یلت یا صیرخ ءالا لاقب روند هباق ولطو روتید
 ۱ نالوا هدایردو رونید هشناچرب 2 دمو زولک زا بواص یروص ك رهن وا هکر وند

 | لاانجرخ لوقن و هباج ق یا ریا صیرخ ق یش هتأر لوقت رونید هب هطآ
 | ردهتسانعمكلیا ارتفاو كفا هیسکربهدننزو لعفن( صرخلا ) رعلا ةریزج یا صیرمنا

 ردهنسانعم كمزود نالي هدنزو لاعتفا ( صارتخالا ) یرتفا اذا هلع صرخ لاقب

 صزبخا لاقب ردهنسانعع قتموق هنسن هغجراغط و قلتخا اذا لجرلا صرتخا لاقب
 كيفکد هدننز و هلعافم ( ةصراخلا ) دارا ام بارلا یا صرلتا فلعج ادا لح را

 | هدننزو را رطبسا ( صاصم رخالا ) هلدابو هضواعاذا هصراخ لاقت ردهنسانعم كلبا

 | لخدرج ( ضون رلنا ) تكس اذا لجرلا صمرخا لاقي ردهتسانعم قلوا شوماخ
 أ هددت دداص و یحصف كاخ ( نصلنا ) روید هنکیا ریزخ هدشزو
 ]| (یصیصلناو ) هلیحف و یم كناخ ( ةيصوصلناو ) هدننزو دوعق ( ضوصلتاو )
 زا «دنزو هع ( ةصخلاو ) هل رمسک كاخ ( هبصمناو ) هلادم و هدنزو قيلخ
 هلا هن لوا ییهسک لوا هکرد هنسانعم كليا لیضقت هللا هتسنرب ینهسک رب

 ۱ اصخ "یشلا االف ضخ لاق ردنرابع ندکلیا زاتع و درفتم ندنکرام
 ۳ هلضف اذا لوالا بایلا نم "دام و هیصح و یصیصخ و هیصوصحو اصوصح و

 هیص وصخ هک رید 9 هربغ نود هب صف اذا رولا هصخ لاش ۳ هب

 1 | تای و ردععف| یجحف روهطا دنع نکل یدلیا هم رب یه هحرک فلوم هدنظفل
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E eن بولوا اد سر لق  
 لاق ردناب رب رولو هحزآ و كجوک ك زرا داضا ماعط یسهفاط بارعا |!

 [ ةصيصب رخ نم هللا دنع رغصاو لقا ایندلا معن نا ] ثیدطا هسنم و ح راشلا | ۱

 صیص» رخ و دارطا نبع امك صیصب اهل لمرلا ق دنه صیص» را ةيابنا ىف لاق

 روشید هناویح و ناسنا لوزهمو فی و روند ههود كک را كح وک یسهعطق
 (صیرضا ) نو هنج قلناداوآ اوشن و دات ظرف روند

 بانسح ؛ییش یلدا هک رونید همدآ فرصت و ییاسح تیاغب هلیسهینن لعاف مسا

 لیصح هلغلوا لزنتمو بلکترم كب هک روند هیسک مشح ادک لوش لوق ىلع ردا
 لا یا صبرع لجر لاق هلوا ردنا باکترا قلراسک اخو تلذ هدنصوصخ ءایشا

 لينوكس كنار و یحف كباخ ( صرطا ) امف عقدم ءایشالل فسوا ةباسح

 بابلا نم اص رخ ددعلا صرخ لاق رد هتسانعم كليا نیم و ریدقت یهتسنر
 بذك اذا لحرا صرخ لاق ردهنسانعم كليوس نالیو هردقو هررخ اذا نالا

 .نظلابهیف لاق اذا هيف صرخ لاق ردهنسانعم كليوس زوس هلنیمحو نظ اقلطم و

 ( ص را )هد ادا یا ص اه رو هام تالاب ی و
 كضرا صرخ ۶ لوقت رد هنسانعم سایقو ردق ردا ندا وا یانعم هل رسک كناخ |

 دیدش و دنت نالوا یوقو دنوف یروکیا و یراناپ صرخو امف نامو اهردق یا |
 هخارزم لزاو فیطلو حیلض ددش یا صزخ لج لاق روند هود فکر ا

 ییاور یز رطعو ردب رعم یسراف صرخ هدن وب ابلاغ یک بد روند هب ولآ و روند

 هی تكناخ ) ص رانا ) هنبسانعم با رح روند هغح راغط و روند هدالسز ؟رزوا

 رو +هتسیغراق قارزمو هنصغ یا رجثلا صرخ عطق لاقب رونید هنلاد كحاغآ

 هر صرذخا بکر لاق رد زاجهد هل رم دک كناخ هدنول روند هن رو هنسانعم ةانو

 دوخای هنسهقلح كن هوك لوق لع روند ههقلع شموکو نوتلاو نانسلا یا |
 كناخ رولک ناصرخ يج روند ه هفلح كح جوک ضعب نالوا هدنفلناداوآ ناوسن 3

 یوا لوشو ةتسانعم لا فرح روند دنا كنجاف آ امرخ و هلرسکو یض |

 ارن رمق ونح ضو نالوا دع ا ی ا هنسهرا ج افآ شلرویس ||

 انعم و هدقع ف زرعی I AR ع دود وه و ءاقسلا ف صرحا کر لوقت

 هدنوب ایس یا اص رخ کلام لاق رونل وا لامعتسا EE HET رقحو زآ كب هل ترسانم

 ا یاوق کن قاررم یا تاکرح تكناخ صرخو نر رلیتسه هد هلل رسک كاخ ۱

 | ییسیغاشا كلر لوق ىلع ردق>هلوا فرط نالی هک روتید هنیرومد نالوا «رزوا |
 هغج راغط و هنسانعم خر روند هنسدننک ,كغاررم و رونید هبهقلح نروح ||

 ۳ لاها ضرب لاقب رددنسانعم كليا حالصا هدنزو هاتک ( هصا را ) رونید ۱
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 رد هتسانعم كلود بویاص هرزوا یهجو قاچاق ندهتسا رب اعف ( ناسیطاو )

 لدع اذا الاضیحو اضاحو اصیو اصویحو دصرحو اسوس صرح هنع صاح لاقت
 ۱ هد زو لاعغا ( صایحالا ) اومرمنا ءادعاللو اوضاع ءایلو الل لاشو اداحو

 رڪ ذ کر د ر دم ) صیعتا ) صاح یھ هه صاعتا لاقن زد هام صید

 | هلام لاش روید هرارب قجهجافو ثاجءریو ناب بویاص رولوا ناکم مساو یدشوا

 رس با

o 

 ۱ كکروا هدشننزو روبص ( صویطا ) برهم و ليمو لدعمو دی یا صیح نم
 ] (صایعاو) هدننزو ارج ( ءاسیطا ) روفن یا صوبح ثباد لاقي روند هراوط
 ] ءاسب- هفاو سرف لاقب روید هلاوی قجهراط یسیرجشا كنجرف هدننز و بارع
 ۱ ( دصناحما ( یدنا وا نایب هدنسهذام ص ( صب صضیح ( ءايلا ةقيضلا یا صايع و

 ۱ قاچاق بوائروق هفرط رب ندنلا دوخاب یک وط بیرشت رب یهتسکرب هدنا زو هعاقم

  اذاهسیاب لاقب ردهنسانعم یقمانیوا بولاص یقروف هئوا یرب خو وکلت نوعا

 3 هغوار
 بولاق یهنسسن رب هيلوكس كنابو یصف كلاخ ( صبلنا ) ( هما ءالغا لصف »

 ۱ ۱ صیبخو هطاخ اذا یاثلا بابلا نم اصبخ "یثلا صبخ لاقي ردهنحانعم قمرد# راق

 ۲( صبا )ضیا لع اذا لجرلا ضبخ لاقب رد هنسانعم كمروشپ اولح یراکدید
 | نسا طاخ ردیعسا اولح اول رد رب لوم ندغاب یفاص و امرخ هدننزو رعما

 ۰ 0 رو هشو رفا هدیسراف هکر دیرلقدباي ا لسعو نوا هدراراید و الاح رود وغ ا

 ا كم ( دصبخلا ) ردیدآ هبرق رب هدنلایا نامرک صدخ و رارید یساولح نوا
 ا ۱ لوش روند هب هبشکو هغیسأق ثحهردنود بو ریدش راق یاولح نالوا کد هدننز و

۱ 
۱ 

 ا( صیتخاا ) ریجطلا ىف ام صیمنا بلق ذقعلم یهو ةضبخلاب صسما بلقا
 ] هدرلنو هدنزو لاعتفا ( صاتخالاو ) هدننزو لعفت (صبخقلاو ) هدشزو لیعفت
 ] لک اذا صیتخا و صیخ و صبخ لاقي ردهتسانعم قمی اولح" یرلکدید صبخ
 زا یسهج بویهوق هنسنرب هدقالتوا یشاوم هدنازو هحرحد ( ده ردنا ) صا

 1 گرا ف عفو اذا تابلا لک لالا ضبرخ لاق ردهتسانعم قمالتوا یروپس

 اذا لاما صب رخ لاقت رد هنمانعم كقليا بولآ ىنعوج كيلو لصالا ق خاو
 یا دصب رخ ةأرما لاش روند هنوناخ هزات ولط هنا هصدرخو هب بهذق هذخا

 E صب رخ لاقب رد هنسانغم كلعا بی بورآ ندنرب یرب یایشاو ةرات ةباش

 هتل هجزآ كب هلیحف كناب و كلاخ ( ةصيصب رلتا ) ضعب نم اهضعب "ريم اذا
 ۱ | لاقی و حلا نم ئش یا هصیصب رج العام هدم و ردذوخأم نبا یاتعه رونید

 | ( صیصب رطلا ) زدیدآ قجثوب عونرب و "یش یا ةصيصبرخ ءاقسلا وا ءاعولا ىفام
 ۱۴ دبا یک یزوک رک بولوا هدنخلارآ.قلعوق هکردهتننرپ كج وک ك زساه

 ۰ ىق
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 برص هدنض رعم كلبا یس هنحالصا كا شلو لاخ ردک کید یبالع كغترب

 ینعب كک اله ف ندهحالو كنديک ال یا كصوح ىف نئعطال برعلا لوقو رول وا

 مردیا دهجو دج هنص وصخ كکاله لاح رب بویلوا یلاخ هتبلا ند رکمو دیک اکس
 هلیعفوم مرهدا داسفا یککیدلیا حالصا ینعب مرکوس یکیدکید ینوہ یرشخمز

 كناح هدنو #* یش ف هنم ننشل سا صوح ف نعط * ليلا ین اذکو یدلیا ناب

 ندنلا هلهح و رب ردهدش زو یوط هکر دعل وا دراو هده رابع صا ید وجو بعت

 ندا شزذرو و یس بوکج تچ ز هدومب و ثبع هشیا ینج هیعهردسشق اب بوي

 یک رردشواق یغلارا كانم ییا هصایح و صوحو رونلوا برض هدنقح هک

 هتاع اس صوح و قوض اذا امم صاح لاق ردا عتسم ةنساتعم قماراط

 .ردهننسانعم قس وط ىس ەرۆخ كنهنسنرب و صخلا يا صولا كن لاش رونتد

 هدناوسن روند ههقا نالوا كشتب یبرف ( صاطا ) ماح اذا هلوح صاح لاش

 ءاسنلا ىف ءاقترلاک یه و صئاح هقان لاق رونلوا رببعت قلصا هکردهدنل رم ءاقتر

 ج اغآ یرلقدنللوق هنبرپ زودلاوح هدرلهنسن عید نیلاق هدننزو باتک ( صاولا )
 هدنسهدام صیب ( صاب صاح ) ردقحهلوا زودلاوح ندحاغآ هکرونید هتسهراب
 را هصایح و یدنلوا رک د هکردردصم هدشنزو هباتک ( ذصایلا ) یدلیا قبس
 ردیف رخ هصایح رولوا ربعت هصایف هک رونید هشاق هحا نالیرک هنحوا ییالو

 ( صولا ) یدنلوا لادا هباب واو هلیروام هسک رد هبصاوح ییصا كنو و
 قلوا راط تبسن هرخآ زوک رب لوق لع قلوا راط یزلقروق لرزوک دس
 بابلا نم .اصوح لنجرلا صوح لاق رولوا یک شملکید هک ایوک ردهنیساتعم
 یرلفریوق كنرازوک ردتفص ( صوحالا ) اهدحاوا هینیع رخؤم قاض اذا عبارلا
 نیع و ءاصوح ةأرماو صوحا لسحر لاش روند ه یثک راط یزوکرب دوخاپ

 ن صوحا یر ردرابع ندص وحا ییا هلیسهین هبنش ( ناص وحالا ) ءاصوح

 یدیهلوا سیئر هنموق زد نم والا ننورع یزکیدو رددعبز یا گارد ثبت
 ور و فوع یرالغوا رویم رفعج نب صوحا هلیسهینب عج ( صواعالا )

 ۱ ه سا ف صاتح وه لاق ردهنسانعم كليا ا هرزوا زا ٌمحاو طاتتحاو مزح

 كشن یجدرد هکروند هبهقا لوش هدننزو هحاتحم ( دصاتعلا ) ظفحبو مرح یا
 تصاتحادق تناک اذا هصاتح قالاق هیلوا دفا لع كک راهلفلوا راط هدهبترم |
 كرلداص و هلا ریغصت ( هصيحم و هصیوح ) لعفلا ماع ردقال اهج ر تقاض یا |
 ( ةصيلاو صیطا ) ردراهباضت هک رد رلغوا یسوالا بعك نب دوعسم هیدیدشت |

 هلیخف كرلیم ( صاحاو صيحلاو ) هدننزو دوعق ( صویلاو ) هلیخف كرلاح |



 ۲ اترا رت دو کردیا فورعم بح هدننزو بقو هدننزو زلح ( صج )
 | ردیوقم لسان تلاو دیو ثکم نوهش مدو مو ردم لوبو نیلمو فال رده
 ردط و مثم هفلوا هدنفلارا ماعط پویاوا رخ مو مدقم ندماعط یلواتتو لکا نکل
 1 ردندا روا یسا فلح ندا ن دم ندمالصا ردد آ هدلبرب هدسلدا صحو

 ضااراد هدوم رد داور هک یمجلا هل ادبع یسهح ورق و یم+اج اسان میها رب و

 مو یرمیک كناح ( هصمح ) رایدنلوا تبن نوح رلقدلوا نک اس هدلحم مات
ETSیدج كن ەش مان رق نب لص نسا وبا نالوا هفاطبلا سام  

 قارف ننکل ردغابا ثوکس ندایب هدنسهدامو هدار و ی هقاطب سلجم فوم ردپس

 کیا رووا نفد ىلاعت هلا هجر زبزعلا دبع نب رع هروک هاب كنهجرا ۷3

 هدننورد ملا دعب پولوا لزا هقرورب فوفلم هبهقاطب رب ندناعسآ سانلا ءالم ىلع
 هفاطب سلجم یدا روطسم ینرابع رانلا نم زی ملا دبع ن رمل هلا نم 1 و

 ثكملکشم مان لع ن دوم رصف كن هددشم مه و ی ف كناح ( یمجا ( ردن» هلوا وت

 همه* داضوب لوق لع یدلیا مولع ذخا یزا را نیدلا ۳ ماما دم وقرم ردیش

 رد هنسانعم كليا دیص وه آ هدتفو را فصن هدننزو لیعفت ( صیمهلا ) ردهیا
 شلدواق هدننزو مظعم ( صمحلا ) رابلا فصن ءابظلا داص اذا لحرا صج لاقب

 رد دانعم و یک سامح هوهن سیم هدزعاسل ولقم یا ص بخ روید هبهناد

 صمحا لاق ردهنسانعم كس كرهلجوك پولیزوب هدننزو لاعفنا ( صامحالا )

 ]| هلفمالتوا ینجاغآ هشيم یرلکدد طرق یمسق هکرکحو لااضتو ضبقنا اذا هنم
 | تلک ا اذا :دارطا تصبْضا لاق رد هني انعم كمك یظلغو بورارق نوت یسهدوک

 لاق رد هنسانعم كا یثیش لوصع ر و كنهرايو اهظلغ بهذو ترجاف طرقلا

  ةقانلا تصمحما لاق ردهنساتعم قفلقر آ یکیا زوم بادو نكس اذا مرولا صمحا
 رد هنسانعمقعش ر وب بولیزو هدنزو لعق ( صمعلا ( تفصف هنذاب تناک یا

  لاق رد تسانعمقمش روب پولیکح ھلغغ روق تاو ضبقنا اذا لجرلا صمح لاقب

  هجرحد(ذصبنطا)ردیدآلجررپ هدنزو رفعج ( صبح ) مضناو فجاذا معلا صمح
 || صیتح لاقب ردهنسانعم لا تکرح یک یکلت نوغروا نوغروا ندکنح هدننزو
 . (سنلا) ردیسهینک كنوکلت هدننزو ج رز ( صدا وبا ) غار اذا برطا نالف
 | پابلا نم اصنح لجرلا صنح لاق ردهنمانعم كلوا هلیئوکس كنونو ىح كلا

 | (صفنلا) رونید همدآ نویزو فیعض هدننزو لح درج ( واصنخا ) تام اذا لوالا

 ۱ كواو و یحف كیاح ) صوخلا )دوشد همدآ كج وك یبهثح هدننزو ج رز ا

 ۱ بوثلا صاح لاق رد هتسانعم تیکید شکید هدنز و هاتک ( دضایلاو ) 4 وکس

 ینعی ۸ هصوحم نا قلا ءاود نا + لكلا هتمو هطاخ اذا ةصايحو حو اصوح صوحب |
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 ۱ دلبلرمل ها 1 ید ی ۳ یدلیا دا ریا یر و زه مالک هب واعم هدک دنیا :تیاکحس

 هنلیفر هکی لک هل هل راذ اه كنغربوق هکلپ لکد نلسک ی ر وق یی یدد

 کروند لز نیم هد وک كلافو یصف تا( نسذلا ) یبنا یدک نیز
 صوفحو صافحا ج رردا كاب بوکح یروماپ كنييوق نانلترآ هلکنآ
 هيلع هللا لص مرک | لوسر بم هناتعموب روند هنس ز وان نالس را صفحو رولک

 هینکنت هر | صفح وا یرلب اخ ددع هللا یحد تباظدنا نت رک یرلث سزوح مشو

 صفحو زدند اخت ا هربغلا نت صفحو باشلا ضفحو بح یا ن ضفح و رایدلیا

 اذا یا تابلا ن م اصقح " یلا صفح لاشه " ةا كم ردکرب رول وا ردصم

 ( هصفح )هاقلا اذا هد نم “كا صفحلاش رد هتساتعم قارب دلا ییهنسنو هعج

 یشید هصفح و ردیعسا امرع هلأ یر تباطاتا 3 رگ لتا نينموملا ما هدننزو ریلطا

ED O۳ ۵ دن زو هما ) ةهصافلا ( ردیسهنک كغاواط ) هصفح ما ( روند  
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 دنکد رکح رل والثم جاو قم لنت ( صفا ( روند هکر ردع” | ندنسانعم

 ضصفنح لحر لاق رون د همد آ فرخ نام هوا و 2 ) ضصفثطا ( رود

 یتقبس لوقت روند هک کس از اب تو صقر ) ضقحللا ( لینض ا

 شما رغوا هلاک ءوسو تمې هدننزو رمما ( صیکا )دحاو ینعع ادشو اص قو اصقح

 كيمو یعف كناح ( صطا. ) راب ایمرم یا اصیکح نالفاواض لاق رونید دیسک

 ردهنسانعم قلوا نکاس بولا یشیش كنهرای هدنزو دوعف ( صواو ) هلی وكس
 كغجلاصو همرو نکس اذا لوالا بابلا نم اصوجو اصجب خ رظطا صح لاق

 . تنكس اذا ةحوحرالا تصج لاقن ردهنسانعم قیشاو بودیک یسضلاص دش

 ةاذقلا صح لاش ردهنسانعم قمرقح هلتلوهس یکاشاحو راخ نشود هزوکو ار وف
 ردهنسانعم قفلاص هنسیدنک یدنک هدقهلاص قحوحو قفرب هنیع نم اهحرخا ادا |

  DN REPORT REمع  7 TMOGعج تو :<

 هروک هننایب كح راش رونید هفق آ بوناشو رت یک کرک ینعب كمك وص ندهادو |
 ندنملرت یک کرک بوتروا یرللوج هنیرزوآ كن آرب الثم هجدقم ندرقک هبیشوف |
 (ةصوماو ) هدنزو هنیفس ( ضیا ) لوا ردرکس ولقلوص بوز هک ات ردیرایع |
 ( صجالا ) ردندا رعش لدنح نن ةصيجو رد صیاج یج رونید ه ویف شفل روغوا ۱

 دقوسلا هایشلا یهو ضیا ا قریب صل یا صحا وه لاش روید ها رب نویق

 رونید هیروع رسرح نالوا هفذاح وزوا ) ةضاملا رده رابتعا دی رج هارو 1

 عورب هلیسهدش كي هعهاکو رلنتعف ( صیص ۱ ) ةقذاح هصلیا ةصامحم ىه لاقب

 نالوا ربع شک رولوا تبا هد زللاسموقو نما یمط کردا لوک ام تاب
 ماش هلک كنا (صح) رد هضرصج ید رفع راردا لکا بواق هتسر وق درفوب

 رول وا رک ذم اضعب ردثنوم وو یدیآ راع لصالاق یناکس ردید آ تیالور هدنراید



 ۱ رس
 ته ع ۹

 س EFE) تانا اذا EEE لاو رها انعم كمرو هس دیسک رو

 هد و لیعفت ) سیسهاا ) هك اذا هما نع هتصصسا" لوا رد هنسانوم

 (ذسرعصطا ) رهظو ناپ ذا "یثلا صص لاف ردهنسانعم قملوا نارعو قج آ هنسن رب
 زا قلبا صصع- لاقب ردهنسانعم قوا نایعو رهالن هتسنرپ خو هدننزو هزز
 ۱ كل را توا یرب نوجا كم رب یک یک رک هرجا هنسنر ییهنسربو رهظو ناب اذا
 | نم ةيداج هل یرنشا ن ة رم" نع لوف هنمو حراما لاق ردةن انعم 99
 لاف امف تم ىح تلعن|لاف تلعفام هلاس 3 كبل هيلع اهلخداو لالا ت

 لاش ردهنسانم» تكمروب "مت ربتو صصخحخای اهلییب لخ لاقف ترکناف

 بونشا هوا یرب یفاریط ېک رردشار | هنسن ندنحماو ع رسا اذا یشلاقن صعح

 ثمروس كروب الا و ! 1 هصخ اذا بارلا صغتح لاق ردهتساتعم كمربود

 هیسکرب مدآربو ردعلیا را رک قوب فوم هامراذا يلم صعتح لاق ردهنسانعم

 | قزلاذا الالف صعع> لاق ردهنسانعم كلا "حاطاو مارا بوشباب یک یاد مربم

 ۱ لاقش زدهنسانعم یمایط بوریو هرب هللا روز ینرازید نکرقلاف هودو هيلع خاو هب

 یک یشیورو كنهسک ولیغافوب یغایاو ضوبل امهننا اذا هینبکر ریعبلا صچعح
 لعافت ( صاحاا ) دیقلا یشم یکم یا صعت وه لاش رد هنس انعم كعروب

 | اوصاحم لاقب ردهنسانعم قمیاپیو قع هصح هدننزو هلعافم ( ةصاخلاو ) هدننزو
 | زودود بوذپاب هرب هدنزو لزلزت ( صعتحختا ) اصصح اوعتفا اذا اوصاخو

 ( صاصحتالا ) یوتساو ضدالاب قالاذا "یثا صعع+ لاقب ردهتسانعم قلوا

 رعشلا صحا لاقي ردهنسانعم قلوا لئاز بولیکود یوئو لیق هدننرو لاعفنا
 لاق روئلوا رببعت كلدوک هکردهتسانعم كلسک ور وق كناویحو بهذ اذا
 كدلتروق بول ريص ینعی بنذلا صعتاو تلفا + لأ هنمو عطا اذا هبذ صحا

 ناپرک صیلخ هلیرقنرب نکیشلوا فرشم هکاله ردکید یدک هدقریوق اما
 نون یدنک هدقشمد هب و اعم هکر بد ح راش رونلوا برض هدنقح هک ندا

 روضح/ ندنهح لوا اعاد هلغلوا اسیلکرب هدنراوح نکل بودا انب یلاع صقر
 هرزوا یروصت هداد رارق تبفاع بولوا یوح هیسو نهاد مده یدبآ رولوا

 هنسساردزاو رقح هدنروضج صصیق لوص ولادعبو بیر یارب همور سصیق

 3 هدکدلیا لع هجججوم ما یندلوا هلکلثا هو ما یتسلیا تکرح راد
 كب ۵ و ام» کر هل وکو كليا سدیق رلیدلیا هدارا یلتق كليا زمصیق

 | هلغاوا عقاو ندفرط مزب لص ضقت هدزمگيدلیا لتق نوب زازب هلفلوا یسهسیسد
 1 ردهدندصف تلا لاصیتسا هاب یناراصن نالوا هدنتموکح و راق ید یسیدنک
 ۳ ی هعقو ج هب هب و اعم قفلیا یدلبا عاچرا الاس بویمررو اضر هاتو ويد
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 همش دق 5 تک اذا صحا مو لاقب رولوا فصو هنوک قلزای آ تیافب | ۳
 بفص و هلق الع نالوا ترودکو دوو را الصا هدتس هاب و هوا تو 8

 صحا لحر لاقی روند هیسک نسروغواو هيف رثا ال یا صحا فیس لاق رول وا

 كحراش روللوا قالطا هراج ها دبع هیس هی ها ) ناصحالا ( و م وشم یا

 صیقت هدنراقدقدل وا رپ بویشاط هدنرارزوا اک یرلابم رنو هرزوا یایب

 صحاو رولوا هبراتعا لأم یرلتماش سپ ددیبم هنرافدلوا دسربخ هایرالبا

 رد رلعضوم یکیا ید هدنبارت بلحو ردرلعضوم ییا هدهماجت هدننزو ریز ٹیشو
 ءاصح دنس لاش رولوا فصو هیهنس قاروق یراع ندلوصعو ريخ ( ءاصلا )
 یغارسق كسادرم نب نزح دوخای سادرم ی قارس ءاصح و اف ریخال ءا رج یا

 نسقاربط نسزوت و هموئشم یا ءاصح ةأرما لاق روند هتروع نسروفواو ردیسا
 داوس هدننزو هساسح ( هصاصا ) رابغالب ةيفاص یا ءاصح عر لاقب روند هل

 بیصن و هرپ هاب رسک كناح ( ةصلا ) رد هب رقرب بیرق ههرعبه نا رصف هدفا رع

 هعطق راغتسم ندنسانعم قلحوو هدننزو ذرق ردصصح یج ردهنسانعم

 هبیصن یا هتصح ذخا لاق یدلل وا لامعتسا هدنسانعم بیصن هدعب پولوا هنسانعم

 ىلع ردیرلک دید هرهج الاو ینارفعز نع هکردیمسا سرو هلیض كناح ( صا)
 ( صاصحا ) زدهنسانعم لول رونید هیوجماو ردصوصح ج رونید هلا رقغز لوق
 هنس رکس قردهلاص هنوا یرب یتغوربوق بوصف ینغلوق یمسف كشا هدننزو بارغ

 ناطيشلا عم اذا حراشلا لاق روند هک رکس كب رونید هغروصواو روند

 عصعو هذا راجا سصب نا وه لیقو ودعلا ةذش یا صاصح هلو یو ناذ الا

 ( دصاصلا ) هنسانعم برج روند هغلزوبا صاصحو طارضلاوه لیقو ودعیو هبنذپ
 لوقت روند هغاشب نالق هرکصندکدلسک مزووا هددصاو هدغاب هدننزو هما

 هبیاص هدننزو ربما ( صیصا ) هفاطق دعب مرکلاق سام یا هصاصحا تفطتفا | "
 روند هلآ ولیوت زآ لغاتو و مهددع یا اذک میصیصح لاش. دوالوا قالطا |

eفص رعش لاق نوتنم رایق شرار او لف اف شست  
 هنیفس ( هصیصح ) ردنطب رب ندنسهبق سیقلا دبع صیصحو ص وصح یا

 هدنرای ر فو كتفا رطا .یراقنرط كنا ةو ردندا مش 6 روده نا و
 ( صاحعحا ) رونبد هشاطو هغاربط هدننزو ج ریز ( صععطا ) رونید هریو نتب
 صاح برق لاق روند. هبهود هدنور نسروتفو روند هغاربط هدننزو رار

 ۱ كغاط ر فرشم هرزوا لحم ما یوط یذ ( صامل اوز ) ر وتف الب عیرس داج یا
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 ولشنوک صحاو شیرلا لیلقلا یا حالا صحا راط لاق اذکو سارا رعش لیلق ۴

 هی رسنک كنءمه ( صاصحالا ) روند هغاربط هلیحف ك ( ءاصاصاا ) دیس ۳

TTT KAےک و  
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 ا هنینو خا كنسبرد كنطب ھ مک كناح ( نایص را ) ہرشق اذا "یشلا ص رح
 : لزف هقفوا لوشو رواد هبزو غیا انس رد رواج یر 5 دد لیفو روند

 بوکح یندباآ باصق هرکسندفدلپوص یسیرد كلویق الث ۳م کود
 تااض رح یی ردقح هلوا یرد ها نالوا هدن-ارا یکتسو ها تادارم رابوص

 ۱ ندص رح نالوا هنسانمم ق٤ وص قوب ردهدنن زو نابلهف یدک ناص رخ وو رولک

 : ردهنسانعم كنلسکا هلبا لکا ندن رارانک یماعط هدنن زو لعفت ( صر ها( ) رددوځأم

 | هدسنزو لاهعفا ( صازتحالا ) امه یا مماشعو مه ءادغ ضر هبل هئا لاش

 لج را صرحا لاقب ردهنسانعم یاب هنایصح پودا صز ۳۹ و طا رفا هب هنس رب

 ردهنسانعم قش روب بولیزوب هدننزو ج رحدن هلیاف ( صفرصلا ) دهجو صرح اذا
 كچوکر ب یک ریپ هدننزو روفصع هلفاق ( صوف رطا ) ضبفت اذا "یشلاصف رحم لاقب
 هد هک و یرلک دید هنک لوف ىلع رولوا یسهنکیا یک ی هنکیا یرآ ردکح و

 هکر دکچ وب رب كجوک ندنکح و قو ضعبلادنع روشیاپ هنسهدوک كناسئا رول وا

 ]| ددیعج سیفارح رولیفوص هنیرلجرف كرارق هرک ابو بولد یرلهب رقو یرلمولط
 | كنفروف لشپ كلامرخ صوفرحو ردقج هلوا كجوب یرلکدید راکبالاقشاع كرلب ص

 | امدقم ره زن صوق رح ورد هسکرب ندنسهلسق می« نزاعنب صوق رحو روند هنکد

 ۱ ( یصفرطا ) یدلوا یبراخ هدیرارک ترشح تفالخ نامز هدعب بولوا ندباحتا

 اإ ( صفرا ) هیاه ردیدرفم ةاصقرح ردیدآ كجوب رب هدشزو یک ربح هلنیتعف
 1 صف رح لاش رد هنتسانعم ثكع رو قرانا قیص قیص یرلعدآ هدننرزو هح رحد

 | ادا مالکلا صقرح لاقب ردهنسانعم كلئوس مت ربئو ءاطخ براق اذا یثلاق

 1 ہل لاش RENAE و يص هدننزو ج رحده ( صقرعلا ) هراق

 | ردهتسانعم كليا ش ر هلد دشت كداصو ىضف كنا- ( صلا ) براقتم یا صق رع

 ۱ ,e ,ند هتسن رب و ةقلح اذا لوالا بابلا نم اصح رعشلا صح ٠ لاق

 ۱ | هاجو هزاجا یب هسک رو اذک هنم تصح تراط یا اذک هنم نصح لوقت ردهتس هت اتعم

  ندما زنلا ذسفص یمان عوج هک ایوک ردلبعتدم هنسانعم كليا كلدرما پویلیا
 .] هصاخ ( ةصاطا ) راوللا عن ینعب ادحا ربجمال یا صحم وه لا ردبا شارت
 ۱ ها قلا لاقب ر بډ ود یرالیق كتهسک نالوا الم یک بلعللاءاد هک ردنلعرب هدننزو

 ةصاح مدر مما ك رلب رع هک هصاحو رعشلا هنم را ءاد یهو هصالا هسار ق

 1 | دوخای ردکید هعوطقم راعتسم ندقلح هک ردهتسانعم هصوصخم ردعقاو هدنلوق
 ۱ دولوا كد راو هطقنم تبارق هدنرانیب هکردکید صح تاذ هفلوا هرزوا بسن
 | ددفصو ( صج الا ) رد هنسانعم قلوا زآ یرلیق كشاب ههنیتحف ( صصح۱)

 ینعب صصحا نیب یا صحا لجر لاق روند هیشک نالوا زآ یرالیق كنشاب
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 تعرو عفنیالو رال مدف یا تحا وه لاش روند دیسک هیلوح و رجاع |

 : بوعم نالوا رونتوریک بوللابوا بویمهشن رک هروما یتا ندزانحاو ||
 ( ار رومالانع "ییطابتم بوع سیا صینحا وه لاش روند و دین

 صاح لاق رد هنسانعم كلوا هدننزو لیعفش ( صشوتا ( روند هه لب ربما : ۳1

 اذا لح را صنح لاق ردهنسانعم قجحاق بوقروق ندهتسن ریو تام اذا نالف ۱

 كع راب یرلزوک ندوفروق لوق ىلع ققاب هکید هکید هب هلسن رنو اعرف بره

 قمرقجو كمروس كرو و اعرف هحف وا هددح ادا نصا صنح لاقت رد هنسانعم

 تدحم هدننزو یادش ) اص وح نا ( هب یر اذا هيس صنح لاقش ردة انعم

 ردر وهشم
 هد رخ كحوک یسهثح هدبشزو رفنضغ هلفاق ( صق رلا ) ( ةا ءا لصف ,١

 رد دصق ريح تام روند هرودو رک راوخ هزوک و روښد هب هود تک را

 کیا اک روئید هنس-د رۋ اب كح و یر رک دید صوق رخو روند دف دآ زانقط و

 املع ام لاقت رونید هنغلناداو ۲ نا وسا هاب ران كابو تناح ( ةصيصم حا )

 کد هک ردیفدا مو هدد ژو هصب رب ( هر را )ا ل ام ی یا وی مت

 عشج هلبرسک كلاح ( صرملا ) اهصب رب ىع ضرالا صب رح لاش یدشوا

 بلط هلادش هدایز ندنموزو هرزوا یهجو هموممذم تبغر یهتسن رب هک رد هتسانعم

 لاش رول وا ردصم و موش ضرطا لاش ردعسا ویو رد هنس انعم ندقاف وزرآو

 ( صیرطا ) عشج اذا عبارلاو الا بابلانم اص ر صرح و "یشلا ىلع صرح
 هدایزو ءامرک رد ءاضرحو هلرسک كلاح ردصا = یم ردفصو هدنزو رسا |[

 ره هلا ( دص لا ) قوفشم یا صب رح بول لاش رونید هو قتر صا رخو

 هطسو رشتسم یا "کلا كاذ ةص ح وه لاش روند هنهاک رارق ثنطس و كيش

 باس لاقب روند هدولب نالوا ر رص بد وص یزو كر ها روت ) ةصرالا (

 كشاب هک رونید هنغیراپ شاب لوشو اهرطع ضرالا هج ورشقت تناک اذا ص راح
 البلف دللا ا دف ا هص راح جش لاش هةلوا شهدای هد رج یتسیرد

 هص ع ( ةص را ) ردفدارم هدلوا یانعم هلا هص راح هد زو هنیفس ( ةصو رطا (

 غا راص قیص ي رس 22 لب هفا هص رخ و ردقدارم هد ال انعم ها د واخ «هدننزو ۱ ۳

 داق ید وس ا هيسح ینیدلالو یشا ندقلوا هراپ یرزغآ كنب راکلد 1

 قمراپ هدننزو صرق ( صرطا ) روید هنساغاط هفارطا بويعا یضوطو زود ا

 "ندنرلتوا كغالتواو هقش اذا لوألا بابلایم اصرح "یقلا صرح لاقي ردهتسانعم |[
 یع لا صرح لاقت رد هتسانعم قعغالتوا یع و۰ وا یمافلوا رب (OR ر الص 1

 ۱ لاق ردهنسانعم قع وص غ وبق كنهنسن ریو " یش هنم كري ۲ اذا لوهجا دا .یلع
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 ra دوخاپ rT كناب ( صاباچ ) دیدش یا 77 ج لج اذک و منع یا
 | ردلکد نوکصو نش قمی ردفو یسنا هد هب وا ند آ ۳ ء هدب رغم یاصقا

 | تیام ددبرعم اسلپاج هک صاباج هرزوا ینیدنلوا نا هدعطاف ناهرب کرد مج رم

 ۲ كلو رروئوا نابساپ كی هدهزاورد رهو یسهزاورد كی ردهدلپ رب هدبرفم
 ۱ ۱ هدنرادنع قیقح لما رلث و و ردراو رېش رب ېک كن ید هدفرمشم تیام هدالباقم

 ۱ هدندنه نویفوصو رددوحوم هدا ما لاک شدا و روص عو# هکر دعا و هدلاثم ا

 ۱ مطق, نوعا لوصو هی کس و هقالطا ندنملاع درشو قلعت تاكلاس اتلباج

 یکجہدیا مطف هلک واسو یی افلباجو ردنراشا هل زم آ كلزانم یکح هربا

 هل دیدسشن ؛!داص و یک و یصا كيج ( ص۱ ) ردنراشا 4 رم لوا ندل زانم

 ردصم صجو ردیب رعم یحراف مک روناوص راوبد هلکننآ روند هچ رک هک ردمولعم
 ا قلق یرازو هل بویلکیا ندنفیدلوا مکحو قیص یغاب كناسنوط ولغاب رولوا
 ۱ ادودشم هيلع اقيضم ه وان یا یناثلا بابلانم اصح طابراا ف صح تاب لاق هنسانعم

 | هدننزو دادش ( صاصابا ) راوص ینراراوید كطابر هللا هلاو ۰۲ هک ایوک هطبر
 | .دننزو تاسابح ( تاصاصابا ) روللوا رعبعت یحجرک هک روند همدآ نیلشیا ج رک

 | طبالع ( صحاصلبا ) ردک هزاجخو هنابت روید هبهنافج رک هکر دیج كهصاصح

 | صجاسج ناکم لاقب روند هریزودو ینآ تیافب یک شءاوص هلا ج رک هدنزو
 | نیقب كي هل رپ یرب یرهواو یرلهاخ هدننزو هیفس ( ةصيصلا ) وتسم ضیا یا

 اذا ةصيصاو سا نم ةصيصج هذه لاق روند هتعاج نالوا ۴ هقناط رب هلغل وا

 | هدننزو لاعتفا ( صاصتچالا ) ردعابا هم یترابع هصیصب حراش مملح تبراقت

 | ردهنسانعم قلوا هدارا رب یک هفناط رب هلفل وا براقتم هت رپ ی

 | دم هدشنزو رععا (صریصل | ) اوعتجاف م اح تبراقت اذا موقلا صتحا لاقي

 . صیص> هلو رک ذ اک ظاب لا ص تاپ لاش رونید هنیرازو هلان كنهسک دیقمو

 ءانالا صصعح ل لاقي ردهنحانعم قم ردل وط ناق هدن ززو لیعف ) صیصعلا ( هوت یا

 .صل هالط اذا ءاسا صضح لاق ردهنسانعم قماوص هلح رک ییانو هالع ادا

 | كجاغاو هینیع حة اذا و ربا صصح لاقت رد هنسانعم قجآ فلزوک کیا كوكو
 اذا رها صمج لاقب ردهتسانعم قلشب هکعا روهظ هوكي یرلشع و یرلقاربب
 1 هيلع لجاذا" ودعلا ىلع صصح لاق ردهنسانعم كليا 4ج هنعشد و ج رخام لوااد

 ۱ نالوا پاوص هدن و دوخاب رد هنسانعم رارف قجاق هدنزو هج رحد ) ةصبللا )

 | ددیدآ تاب هنوکرب هلیئوکم كيمو یحف كيج ( صا ) ردقلوا هلا همت یاخ

 | زارا ندرپ ندنکیدنثوا هکروتید همد آ لب هدننزو دیلقا هلون ( صینج الا )
 نایمارب هرمشو رخ و هر و عفو النك هعض وم ح ربا یا صتحا لحر لاقش
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 هل رسک تكنهزمه ( صابالا ) ایش یا اص وص هنم تبصاام لوقت رونید هب هتسنزآ 1

 مدآرب هدننزو ج رحدن ( صاه تلا )ینعنمامیا نصر اام لوقت ردهنسانعم كليا عنم ١
 ج رخ اذا لجرلا صلت لاقب یک صهابت رد هنسانعم ققچ بون وص ندنسابل

 ردهنسانعم تنمو قیضو تدش هلیئوکس كنایو یصف كلاب ( صبا ) هبايأ نم
 ناوداصلاو یالام الا شب صیب صیحق عقو لاقب هنمو ردزناچ هدپرسک كلاب
 یکی مایا ها مجاب ف نشو داصلا خو ءایلاو ءاغا رسکپ صیب صیح

۱ 
۱ 

 یاعت هب وعب ر یدناق یردق كحود هباج رب هک .کیدلیا قییضت هد هحرد

 (دصب رخااو) هليو كس كندمحمیاخ و هلیرسک كن ان( صیرخاا ) ( ةيقوفلاءاتلا لصف
 ( هصازنلا ( ردي رعم یسراف زب رمت و و هنسانعم بوثلا دقیث روند هل زب زات تسابل هاب اه ۱

 بابل ا نم دصارت یثلا ص ر لاق رد هتسانعم قلوا مکحو یوق هنس رب هدننزو هح امس

 روند ب نسى مکعو یوق رد:فص هدننززو ربهآ ( صیرتلا ) مکحاو یو اذا نصاثنا

 مکسحو یضوط ربارب سپ یسهفک ییا صیرو مک یوق یا صبر "یش لاش
 یوفو دن و ییهنست ر هاب سک كنه »مه ۲ صارت الا ( ۳ تی اک روند A وزارت

 لیدعتو هیوست ییوزارتو هتمکحاو هتبوق اذا هتصرتا لوقت رد هنساتعم قاق کو
 یوق ییک رو هی ( ص.راثلا ( هلدع و هاوساذا نا رملاص را لاش رد هتسانعم كلبا

 صیرت هدننزو مرکم ( صرلا ) قلدنا مک یا ضرات سرف لا رونید هنآ مکو
 صم نا رم لاق روند هوزار مکحو تسار نالوا رار سپ یسهفک کیا یک ۱

 هیوست ییوزارت ید وب هدننزو لیعفت ( صیرتتلا ) فیحمال مکح لدع وتسم یا ۱

 ( دص وصعتلا ) هلدعو ماوس اذا نا بلا صرت لاق ردهنسانعم كيا لیدعتو |

 ندکمرو قوح هلند ) صضعتلا ( یدنل وا رکذ هک ردیفدامو هدننزو هص وصع

 اذا عبارلا بابلانم اصعت لجرلا صعت لاقب ردهنسانعم قعغا یراریکس كغايا ||

 ك صعفو ردلک د تبا نکل ردک صعم صعتو یشلا رک نم هبیصع یثشسا 1

 هدننزو لیعفت ( صیلتتلا ) ردهنسانعم قلعت بولیرو یراریکس كغايا ندقملرو ||
 "یشلا صلت لاش رد هنسانعم قاق یک یسهنح هرهم زدود بودشم و ی هنسن لس ۱

 هنیلو هسلم اذا اصیلت |
۰ 7 

 ليف هدشزو هطدالع ( ةيصارجلا ) هیرش اذا ثلافلا پابلا نم اص اچ ءالا ص اج |

 دیصارج لجر لاقب روید ههود كکرا دیدش زوایو رونید همدآ هنج یربا یک |

 لوشاکا ییز یو ر ی اد فرصت ال ی هيلع مةيض یا اص اضہح و ص



 اذا 4 سلب لاقب ردهنیسانعم كمردش وپس ندنفرط نمروک یک وکلیت نیلروغوا
 تصاب لاقب رد هنسانعم قمالئوا نوتراوط یرلثوا نالوا هدرو هداراو هغارا

 | ردهتسسانعم كمك هدننزو ءافلسا ( ءاصنلبالا ) مججا امیفام تعر اذا ضرالا منا
 لاق رد هئس انعم قبقج بوی وص ندنسابل هکرو بهذ اذا لج لا یصشلبا لاق

 بونا رم هرزوا هسکرب هدسشن زو هعافم ( هسلابلا ) ح رخ اذا های نم یصنبا

 رولوا شد نوجا تکراشم یمانب كلوب هبئاواذا هصلاب لاقب ردهنسانعم قاین آ

 ص الپ لاش ردهنسانعم قججاف پوقروق هدننزو هجرحد هلا هره ( هصاالبلا )
 كنج رف تروع هليا لوق ىلع یمض كنيعو كلاب ( صعلبلا ) بره اذا لجرا
 هفقروف لد هلسن رب هدننزو هس ردد ( ةصهلبلا ) روند هل رف ھو دوخاب هني رانک

 عرساو عزفلا نم ادعاذا لج لا صهلب لاقب ردهنسانعم قججاق بود رکس ھتعرس

 لافب رد هنسسانعم یمقچ بونیوص ندنسابل هکر هدنازو ج رحدت ( ,سهلبتا )
 یراراس هلیوکس كواوو یصف كلاب ( سوبلا ) هبایث نم ج رخ اذا لجرلا سهلب
 همدشو هقبس اذا اصو صوب نالف هصاب لاقب ردهنسانعم كلا مدقنو قبس

 ردهنسانعم كل بک بوج اق ندهسکرو هلنسا اذا هصاب لاق ردهنسانعم لاحتسا و

  سمالاق صاب لافي ردهنسانعم كليا ماریاو حالاو رتتساو بره اذا هنم صاب لاق
 | روید هنسپرغص كنوناخو هنول یا هصون ریغت لاش رد هنسانعم .نولو كنرو ځا اذا

 لاش رد هنسأنعم كروب بو ردتفل هدهلط كلاب هدانعم یکیا و هنسانعم رغ

 ' ( صوبلا ) بعت اذا هنم صاب لاقي ردهنسانعم قلرو و ادددش راس اذا لج لا صاب

 هدالهف هدنوب روشد هتفلقشم و ثكنفاب یرفص و ردیشع تاب هنوکر هی كناب

 كنظفل صاوا صوبو اهزع ةمحش نیل یا ابصوسو ابصوب یتبحا لوقت رد زیاج
 | عون یا باودلاو منغلا نم صوب لاق ردکیید یعاونا كباودو یشاوم هک ردید رغم

 ا رد ةنسانعم كمربو شء روکذم تابت یرلک دید صوب هدننزو لیعفت ( صیوتا ) اهم

 | تصوب لا ردهتسانعم قلوا كوي یجف كتروعو را اذا صوبلا صوب لاق

 | لاق ردهنسانفم كمك بوشواص یراراس هد رایو امت رم تمظع انا ة] لا

 ۱ اذا یثلا صو لاقل ردهنسانعم قلوا قاص ینرو ةهبلطاق قبس اذا نالف صوب

 | دیظعا یا «اضو :ارما لاش روند هنوناخ ىلع كوي ( ءاصوبلا ) هنولاقص

 بوردصق شتآ هنچوا كجاغارب هک ردیعما بعل رب صوص هنناییص بو زا
 | ددیدآ مضومرب هلیحف كنءزمه ( صاوبالا ) رارریوج لرف لرف هرزوا یرلشاب
 | كلاب ( ناصو ) ردیرعم ىسراف یزوب ردیعسا یک هنوکرب هلی كناپ ( یصوبلا )
 ردهتسانعم شطع قمهصوص هلنیتخف ( صهبلا ) ردیعسا نطب رب ندنساق دسا ليم
 | هدنزو روفصع ( صوصبلا ) سطع اذا ثلاثثا بابلا نم اصج لجرلا صب لاق

 زآ
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 لاق ردهنسانعم قجآ ینرازوک کیا كوكو ریظیام لوا اہم رہظ اذا ضرالا |

 قما ردلپ لراب لراب هنس رب هدننزو لع ( صبصشلا ) هینیع ح اذاو رطا صصب

SSE Eصر عشلا | قلباذا ی 7 دا صصبت لاق نو  ( EYصعرب هدشزو جر  

 وصع و لوق لع ردا ۱ با رططا بوس مدآ لآ بوش رک رویا

 هل وکس كیعو یڪف كناب ) صعبلا ۱ ردص وصخ ها تا رطضا كع وطقم

 اذا ثلاثا بابلا نم اصعب هدب صعب لاقي ردهنسانعم قلوا فی قیرآ ندب
 تب رطضا اذا لح.رلا صعب لاش رد هنسانعم قوا را رقیو برطصم و فو

 را هجا سل ك هدننز و نولج ( صوصعبلاو ) هدننززو ر وفصع ) صوصعبلا ۱

 لاشو لیئض یا صوص» و ص صعب لحر لاش روبد هنکیک هح واو روید ةمدآ

Eهکر دکح و هد رحرب يعط كناب ) ةص وصعبلا ۱ ۸ رو مطع یا هک وصعد  

 ب رطضم هدنن زو لعف ( صعتاو ۱ هدنژو لزازب ) صصعتلا ( رادل راب ندنغلضاب

 صصعب و تب رطضا اذا صعبو لحرا صصعب لاش رد هنسانعم قلوا را رقب و

 تولتف ا اذا ٌدیحا تصص# لاقت ردهنسانعم قلرویف نال شش وا نلف

 صخب یش لاقت روند هیس نوعو هد زو رفعدح 4ا مھ فا صخلبلا (

 ردهنسانعم قفلتظلغ هلغلو ترک هنسنرب هدننزو ج رحدن ( صخلبتلا ) ظیلغ یا

 هدن رابد سد دیعص .هدننزو دادش ) صالبلا ( رکو ظا اذا "یشلا صبت لاش

 ردیدآ شوقر هدانا نو زلح ) ص وصلبلا ( ردفاضم کا صالب رد رد هب رق رب

 يج رد د رفه یصنلب لوق ىلع هد زو یطسح روند یهنلب قره وا راس هدنعج

 ( صلبلا ( رد سکعلا ىلع دوخت رد رکذم ص وصلب و قوم یصالب دوخ اب ردص وصلب

 صب ر وا هات اد ( دصلبلاو) هد زور ونس ) صولبلاو ۱ هلل رک ك نهد دشم مالو كناب

 هروک هنناپ كح راش نکل رذپس هک كن هلکنت رک صیلب واو ردشوقرب هکر ديما ۱

 یصنلب ردیاب لوک ام عور هدشزو ةاطح ( ةاصتلبلا ) ردشوق دارم هدادو ||

 هدن رلح اغا نالیغم هد داب رول وا ناف یسهطروع دکر دیمسا شور و ردیعج |
3 ۳ 1 

 یغریوق ردشوفرب یخدوب هدننزو یرمج ( یصلب نا ) رولک یصالب یم رلطروع
 شوقر هيس هنشوق ¿ نکحوک هدننزو یمز ) یدلبلا) رولوا هصق یرادانقو نوزوا |

 ا دواوو یخ لداص و هان ر دف رد وصاب لوق لع ردد رفم سلب ردیدآ |

 ییتمذ بولآ یدو كىواطم ند هسکرب هدننز و لیعف ) صیلشلا ( نا وول نوم ۲

 هن ذحا یا اس هدنع ع دا م یا لام نم ٌهدصاب لوقت وود س اخف اا صیلخحم

 ابنابلا تالق اذا معلا تصاب لاقب ردهنسسانعما قلازآ یدوس كنیشاومو هتصلخو

 صرت اذا ضرالا صلبت لاقی یدنلوا رکذ هک ردیفدارمو هدننزو صربت ( صلبتلا)

O e™ 7 E 
20 

 یئیشربو ًافخ ین هبلط اذا "یشلا ضلب لاقي رد هنس انعم نلّیسیا هحول رک نیرو
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 | قاافوا هتل سر رڪ كنه ( ساربالا )قیر ان یموسب یا سی رب
 یلرا یدل و ص را كمدآرب و ربا هلعحس یا یاعت هفا هس را لاش رد هنسسانعم

 نج هدنن زو باک ( صارلا ) سرا دل و ءا اذا لح را صرا لاش ردهنسانعم

 هگر ولید لا یک هواذود نالوا هدرب لاسهوفو روند هل زانم كنسنهشاط

 ىضف كتاب ( صمبلا ) هد زو هعقب ردهصرب یراد رفم زوا رايا تابا ثابت
 لیعفت ( صیربتلا ) رولوا هدرلیوف هک ردبدآ كجوب كجوکر 4نوکس كارو
 هبالرئو هفلح اذا هنأر رپ لاقب ردلمها-ه هن انعم كلبا شار شاپ هدننزو
 اماصا اذا شرالا .مطاا صرب لاش ردهنسانعم قابا روغاب لوا ندزل روس تفح

 ینبلج بویقارب توا الصا هدفالئوا دزو لعفت ( صرشا") ترح نا لبق
 ) ضع ربتاا ) هاغ رالاایعر اف عدی مل اذا و صرت لاش ردهتسانعم ی: الئوا

 لاش رد هثسانعم یقلابح اوج " مدآ ییدلآ هخآ بوق كن هکر رب هدشذزو ج رحد

 رد هنسانعم قماردلپ هدشزو زیره ) صیصبلا ) برطضا اذا ةع نالف صضعرهت

 ۱ ثلب ریو هنسن هحزآ ههدآرو علو قرب اذا یناثلا.بابلا نم .اصیصب "یا ص لا

 ءالا ضب لاق ردهنسانعم قرص وص و یاظعا یا مسب ىل صب لوقت رد هنسائعم

 | زونید هبیاص و ةدعر یا صیمب ذخا لاقب روند هکمهررد صیصب و حشر اذا

 1 یدو .هلیمک كنم ( ضصاشبالا ) مهددع یا اذک ممصیصب و مصیصح لاقي

 | قاشب اغ زونه ثابت ند ریو مح “راذا ءالا صبا لاق رد هنسانعم قمز صوص

E rةا ) ةصاصإلا رې ظیام لوآ ام روهظ اذا ضرالا تصدا لاق  

 (*صابصبلا ) نوعغیدل راپ بواردلپ هنسانعم نبع رونلوا قالطا هزوک هدننزو
 لاش هنمو رونید هبهود ندیا دېجو دخ بویلابح تیاغب هدکعرو هدننزو راثرت
 هذوسو نماض یا صابصب رس لاقن روید ههود قاریو داج یا صابصت برف
 هدیاتصو الیلق ءاماذکو ال یا اصابصب یناقس لوش رونید دب وص هح زاو زونید

 ;A 4 وا شلاق یک یفریوق نه راو ناب هکر ونید هتسهیش توا لوش نالق

 نالوا بلاغ قلرقشا هنلوط هدسنن زو طبالع ( صباصیلا ) هتتساتعم "رمخ روئید

 .ةرقش هكلعدق صب اصب تیک لاق ردقح هل وا یر وط یامرخ هک رونید هت آ 'یراوط

 .لاقب رد هن ئسانعم یتلوا ردیا 5م یاب كرب هیت زو هرز ( هصیصبلا )

 ثعرو هل رس هود ندک هبوص و رهظنام لوا اُم رهظاذا ضرالا تصیص

 . تغ یوق هنوا یرب كوکو تصرساف تراس اذا اب رق لبالا تصیصت ۳ زر

 كوك كجوکو هبذ كرح اذا باکلا صبصب لاقي رد هنسانعم قفلف 5 اتلی بولاص
 1 ( صیصدلا ) هینیع مح و اذاور ا صب لاق ردهنسانعم قجپآ ینرازوک ییا

 | :تصمب لاق RS قاوا ردا روهظ زونه ناب ۵ كلر جدو هدننزو ليعفت



۱ ۳۳ 

 دص وخ یبف لوهحا ءانب ىلع دقانلاتص لاق هلوارروب كرەكي بویسغآ هکلیا ||
 یا گنهدوک هدننزو ج رحب ( صلضا ) هم تعلطف اه یف هاداماصا اذآ

 هحرحد ( ةصب رلا) ريكو ظاغ اذا هک .صلخت لاقي ردهنسانعم قلوا ظیلغو شک |

 یککرک بوراب یک قرا اجماج دوخای كمرویلاصوص نوجا قنلتوف الرب هدنزو
 اهرشوا دوجأ ءالااپف لسرا اذا ضرالا صیرب لاق زدةهنسانعم قمردناق هب وص

 ( صربلا) رده رفرب هدنساضق صح هدننزو لیبحمز ( صیعرب ) ایورایقس اهاقسو

 للاضای اجاج هدنندب رهاظ یشان ندنجا رم داتسف كناسنا هک ردیدآ تلعرب کف
 ی وضع اعادو هسلوا ماب ولتجوزل هدرهنسن نالوا ادغ هوضع رولوا ثداح

 رونل وا ربعت یتلع قلش را هدیکرت ردا دوم هر ول نه ق هنسایا عفد بون)ادغ

 رولوا ردصم صرو جازم داسفل ندیلا رهاظق رمظب ضای وهو ضرب هیاصا لاقب

 ناک اذا مارا بابلانم اضرب لجرلا ضرب لاش ردهنسانعم قلوا شرا را

 ندا با E ان | كراوط رخ آر هدنس هد وڪڪ كراوط صر و ضصرا

 ضایبیاصرت راجا رهظق لاق رولاق هدلیوا یرب هرکسندقدلوکوا کروند ةغلض اب
 ه.یشک ؛شمارعوا هلم ضرب ؛ردتفص هدیشزو رجا ( صرالا ) ضعلا را نم
 قالطا هیآ و صرلا هیاصا اذا صرا لحر,لاش زوال وا ریبعت شرا کروند ا |

 ینعب كنهظزو هیددشت كيم ( صربا ماس ) ربقلا یا صربالا ملط لاق روئلوا ||
 یراکن هايس, و هیبش هب هلک یک هکر وند هنعو كوي كرواچ یرلک دید رک

 تخوم یصرب تلع یشیا تباضا هند ندشد و یوم و ثیبخ تاغ بولوا |[
 لال اف ریطقت هنلیلحا كغجوح شلئوط یدوتسو یلوو مدرد رک هجالآ,رپ ||

 كنو وا ردذاج ندندب یی هنتسن ی تب درک یسیا داعض بوکود یتشابو للحم |

 یص ربا رود ماوسلا ءالوه دوخاب صر ۱ ماوس ءالوهو ص را اماس اذه هدنسهنش |

 راش. رد هدد زو هد رق هصرب روند ص رابالاو دص را هالوه دوخاب هللا درب 1

 هفاضا هب یال هلیتسارجا بارعا هدلوا یدسالف دحاو مسا هک ییا و هکر د ۱

 یند هدنروص ییاو ردزاج یسارجا بارعا هدینا لپا اش هرزوا ح ف ا

 نب عو رپ ونب ( ص رالاونب ) ولو فرمصتم ریغ هلی رلبیس لعف نزوو اا تا
 ءارج ( ءاصربلا ) رد رعاشرب صربالای دتعو زدنطب رپ هکروالوا قالطا هدلظنح
 ردفا رق لوق له ردهماما ییا رد یشدلاو تر هدننزو |
 اذا ءاصرب ضرا لاق هلوا شغلوا یعر یاب دکرولوا قالطا هری لوخ ءاصرب و
 ءاص رب هیح لاقي روثلوا قالطا هال هحالا ضا لو لو و اما یعر تر ص

 هیبش هناسبن یرلکدید قالپوط هدننزو ریما ( صیربلا ) ضایب عمل ایف تناک اذا
 هل لاش رد هتسانعم قماردلپ بو ادلرب و ردعض وم رب هدنیارپ قشهدو ردیدآ ت ۳"



 توب لاش روند هوا برافتم هنر یر هدن و س ( ةصيصالا ) ردقج 4وا

 ليعفل( صید الا ) نوت یا :دحاو هصیسا مه لاق ههو ةبراقتم یا هصوصا
 بوردسشف وص و بوینیح هلن رب یرب ناک راوازحا كنا یم هلوقم انب هدعزو

 قالاو هدشو هفئوا اذا ءابلا صصا لاش ردهنسانعم قلل راوتسسا و نیثم تیافب

 عافجا هدنازو لاعتفا ( صاصتالاو ) هدنزو لعفت ( صصاثا ) شمب هشمب
 هدننزو بحاص ( سءالا ) وعفجا اذا اوصتاو موفلا صصأت لاقب ردهسانعم

 بویلهداپ ینا كنیغازوب هکردسیعسا ماعط هنوک رب فیسهدایز ءاي ( صیم الاو )
 دبربت ثماعط نانلوا رببعت شآ یشکا لرق ىلع رردیا مط بوراص هنیسیرد
 زدی رعم یس راف ریماخوو روند هیوص یفاص شازوس یاب بوئوا
 هگرونید هننآ كابا هيف كن همم ىاخو كلاب ( ضخلا ) € ةدح ولا ءابلا لصف 3

 هدنرلید یقه رب هدلاو هنسانعم وه انس رف رود هنف هنش كتهودو ردییآ نابط دارم

 هلفلوا هابنو دتساف هکروند هلا لوشو ردعقاو هدنفرط هبآ هک روتید هرلنا نالوا
 نالوا هدنرلفاپف تلآو تسسوا "رلزوک و هلوا شلوا ضراع قلضاپ هدنرب ضعب
 صو رولوا هدایز كي هد هلک ضب ږولوا هدنزرط شیخ هک رونید هلا یرموب

 بابلانماسحم لج را صخم لاقب هنسانعم قلوا ولنا كي یرلقاپقزوک رولوا ردصف
 ( صخالا ) هنیع تسندو ص هیع ىف لاو ح راشلا لاق صعبا ناك اذا عبارلا

 صا لج ر لاق روند هبینک یرموو ولنا یرلفاپف كنیزوک هدنزو رجا

 كناخو ىف كناب ( صخلا ) ةخفلا ةعيهك "ینان مع امن وا هينيع قوف ناك اذا
 پابلا نم اضع هنیع صخمب لاقب ردهنسانعم قمرقح هلیغای بو وا یزوک هلیوکس
 هنم ليذق هناکامهک لیف یا نیمدقلا صوض هنمو اهمعش اهعلق اذا ثلاثا

 ردشلاق یلاخ یرا رب لدم ۲ ندن رلتا هک ایوک ردزآ یآ كنم رلنابط ىنعب هلاکم یرعف

 لیلق یا [ نیبقعلا صوخم ناك هلا ] ماللا هيلع هتفص ىف ءاجدق ح راشلا لاق

 یرارانطو یرلتا هک رونید هنسهغ ناویح لوش هد زو فک ( صخاا ) امهم

 ناقح هلدشو روز یدوسو قرعلاو معللا ربثکلا یا صح عرض لاقب هلوا قوح
 لعفت ( صحا ) ةددبالا هل ج رمال ناك اذا صخم عرض لاقب روند هيهم

 قلاق هقاب ریخ*و كند كر هلیرود یرلقاپق بولیکید زوک ههننر هدننزو
 هلوق ىف یطرقلا ثیدح قو ح راشلا لاق ردبا تئعن ندنریح طارفا هکردهتساتعم
 :لافدحام اولو لاجر اع صخخ# امنع تکسول [ دعصلا ها دحا هلاوهلق] ىلاعت

 اذا رظالا قیدح دنع رهظب لفسالآ نفلبا تح مل كيرعلاب صخلا دیامتاف
 یتح هیف ربا مسالا اذبب ةروسلا ىف نرتقا نایلاالول ینعی هنم بحتوا ايش ركنا
 تباصا ضرمرب ها یابط هکروئد هیدقا لوح ( ةصوخملا ) مهراص:ا بلقت



۱۳۹ 

 اب دشا اذا یاثلاو لوالا بابلانم اصا, ةقانلا تصا لاق ردهنسانعم قلوا

 تيم حاملا تمس یا ناب تصا هلصا ناببصا هنمو لسیق اهحاولا بد و
 عل دغا اا باوضلاو تففعف ار رک اوف رکو او دبودع و اماوه ن تسلط

 عب رذذ وجنأم ندبیو ردیما روهپشم رش هدم هک ی ظفا ناص هدندسنع راضعب

 اریذ ردهتسانعم عاملا تنعس ردبکرم ندیشرافو رع هک یدنا ناب تصا لصا

 رد هتاف قلوا زوعسو ولکنرید مادناو اضعا هرژوا روک دم هغو لطفل شا
 زاغ ردیعجت ردهتساتعم واو بوخ هک تای هک دن یراق وات یر

 هلیق رط هیاک- دلفلوا ناوارف یمک اوفو ولتط یوصو لزوک یساوه كرو زم

 یرکشع موق رمش هدفلس ارز رد هنسانعم رکسع هاتسا هدب رد تل ارز ردکع د

 دورع هکیدید رضعب و یدازارول وا رک ای هد 4جا هلغا وا صوص# هنس هشاط

 رلیدلیا قالطا ناهاپسا رمش هرہش لوادعب نم ةلزلللا زرمت ودرهدا كنح هلا

 لادا هیاق ی هیسراف یابو هداص ینیس هلتهح بیرعت اضعب و رو و ی هرم هسهاک و

 رود a 1 با TY ناه بسا هک ىدا ناه بصا هدندنغ راضه و ززا ۱

 ٽر اذا كقادلا تصا اھ ایم قلوا ولدوس ك هقاح صاو نوهکیدلبا

 صوصا دهقان لاقت روښد هب هقاب نالوا لواطو زوم بولوا ربشسق هدنن زور ویص

 ( صالا ) هلنتعض رولک صصا ییج یک صل رود ه یر وا و ةن لباح یا

 یج ردل وقنم ندکلام ناوو رد هاتم امو لضا هلن الف . ت ت رد كن ره

 صیصا هنم هباق یف لاقت روند هغغج وق بوقروق لدهنسن ربوة دع ر ۱ یا صیصالا

 كح هنجما هکرونید" هبوک و ه قسد مرا لوق لع هنسیش رق قاجاق باقو رعذ یا

 0 کا هک ودا هب هیط اب د وحاب نوت لوشو ردقح هلوا یسقس رولیک | ۱

 ناد ر ک دلیا رییعت 3د روا ی لرد ذاا نوجا لوبت صوص رلمدآ راشخا

 ههتسن ربهدن زرط یتسد كوو کش یا صیصا ءانب لاق روند ھه واب محو نتبو

 هنسنرب یک هرکست رونشاط روماچ :هلکنا دفاوا یرلبلوق ,ولفرط ییا هک روند |

  باوص" نکل رایدند ناببصا ۳/۳ فیفخم نیفلوا مسا ا بونلوا حدم

 .رکاسع ردیعج كهاپسا هک یدا ناهاپسا ىلصا رد هیمغا لک رو رم ظفل نالوا

 لاس آ ناک ندنتفاج و "نایغطو وتع طرف یدا یهاش كمع و قارع هک نعل
 هدک دلبا توعد و بلط هننیعم ید قیناکس كم وق سرب نکلتا تش هکلیا دب را

 ادخ دکهردزاو یدح دب لرکسعا یی دشک كی ادا هک هب نآ ناهایسا هات

 .رومظرلتآ العا هد آ ر ولوا كم تابا ریش سپ ردمجب للو هک و

 ) صوض الا ( جز اذا اتعب مهضعب صا لاش ردهتسانعم كلا هجا زم هدساحم و

صیصالا ) هلیدم كنم مه ,زولک صاص آ
 لاقب روند هکمه رد هدنن زو ریما, ( 

 ۳ .هذخا



۴۳۳۲ 

۳ 8 

 | شد+ و ریل اذا اوشو او موفلا شوم لافب زدهنصانعم قلو شروم
 | ( ةشواهملا ) اوعغجا اذا هیله اوشوم لاقب ردهنصانعم كکرپ ندارو ندارو |

 ] كابو یھ كناه ( ش هیهلا ) مهطلاخ اذا ممشواه لاق رزرو هدنن و هطناحم

 | شوچ و هدسفا اذا اشیه شیر "یشلاشاه لاقب ردهنسانعم كمريو هداسف هلیئوکس
 اوج اه اذا موفلا شاه لاقل راد هنسانعم لا با رطشاو تکرح بولک هثورخو
 | ادیورابیلج ادا ةقالاشاه لاق ردهنسانعم قغعاص هجدتسهآ یدوسو اوکرحم و
 ۱ تی دم ا یزوسو همج اذ۱ لالا ساه لاق رده تاتعم كم ردکر و

 هدف ردیفدارمو هدن زو هشوه ( دشیهلا ) مالکلا رنک ا اذا "لح راشاه لاقت

 سيلا ] ثیدطا هنعو ةسشوه یا دشبه قوسلاق تعفو لاقب روید هت روسو

 رويدا هتعاج قشداف هشنهو لاق یردال ةبتفلا ىف لیتفلا ف یا [ دوق باشیهل آق
 ۱ قرط دید یرلک ایق هکر دیمسا غ نیبح ماو هطاتحم دعاج یا ةخزه هدنع تیار لوق |

 ۱ ناف هوس رج زد روئاچ |
 قاوا كاتح رف هل د دشت تنیس و یحف كناب ( ش ا ۱" تل ا ءایلا لصف م

 ۰ كلا RE بارا N شاو ا لجرلا ش د! لاقب رد هتشاطم
 هه ها حصر تحت حجت حس سس ته سس

 4 ة زها لصف ۰ ۹ “ملا ?IF و

 ۱ لاش ر هنبسانعم قلوا اوا ولطاشتو شبنج هينوکس كابو صف كنه ( صالا )
 ۱ راس هدنزو روبص (:صواالآ ) طدنو نرا اذا عبا لا بابلا نم اصبا لجرلا صبا

 | قابس طیشن یا صوبا سرف لاق روند ها ولطاشت نالوا د رکوب ندرلتآ

 زا كرا دکر کردیا فورعم رم هلدیدبشت كيجو یرمک كنءرمه ( صابالا )

 . ]| ددلکدضحم یییع ینعی ردلیخد رویزم ظفل و ردهصاجا ید رفع ردهویم نانلوأ ریبعت

 | | ددلکدزناج كد صاختا هلو هدنوپو زاوا عج هد هلکرب داص هلیج هدیرع مالک اریز
 ۲ || دو و یفلزبسوص و له ییارفص یسهصاخ كصاجاو ردهثیدر تغل دوخای |

 | هیولا درز دنهل ماش لهاو ردیعوم ولتوالح و یریا یمالعا رد نکسم ینترارح
 قمرق هلدندسعت كداضو یخف كنءو۵ ( صالا ) رونلوا قالطا شاجا هدورماو

 ا رهت نهتسنرب و هممک اذا لوالا بابلانم اصا "یثلا ضا لاق ردهتسانعم |

 ۰ پویاردلیو هتبلع اذا "یشلا صا لاق ردهنسانعم كليا نياي زودیود یک ی سهت 1

 ۱ (Esa اذا یتا بابلانم-اصا "یشلااصلاق" ردهتسانعم قمادل راپ

 | کوییصو كب ینا قردلوادنوق نیکریک هنیرب یرو یلمروشوبد یک ج وطسوا

SEET TT 2 - 
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 اورداو اولبقا و اوطلتخا اذا موقلا شقها لاق ردهنسانعم كلک بودیک هتوا یرب
  1بوشاس هل ر یر ی اسد تد اذا دا رطاو ٌدبادلا تشه لاقو شه مه و

 قهص وص ندنزوک كني وق هدننزو لی ( شمملا ( ردلک ا یر .

 قفس هدنن زو هلعافم ( ةشماهملا ( نع اذا ةيكرا طرف شمر : لاش رد هثسانعم

 هدنن زو هر ) دشمهلا ( هاح اع اذا هشماه لاش رد ها كم رد وا هشدآ ر

 اهل و لعوا دارح هاب الا ف تعقو لاش 2 هنغلقش را بوتاسق تاریعج ردهسا

e یرب ساب ةد زو لعاف 9 مه ایم ۱ ] نایلغ و کک رح و ا یا 2 دره 

 لخد اذا موقلا یا لاقن رد هنن انعم ناب یک ارد هب وا یر بوش ربک

 همدآ ناک ی و فیفخ هد زو لح رفس ) ینمنهلآ ( اوکر عو ضعب ف مهم

 ددع هل کس داواوو ئ كناه ۱ شوهلا ( فیفخ یا شنشنه وه لاش روند

 ےس

 برطصم رول وا ردصد شوهو رک: ددع یا هزم شوه ه دنع لاش روید هریک

 بابلانم اشوه لحرلا شوه لاق هنسانعع قلوا ولنراف كحوک لوق ىلع قوا
 یعوارب ) هش اه ۱ رددآ عض وم رب ( شاهوذ ( هنطب رغص وا ب رطضا ادا عیار

 ردندنتیرذ كنآ هسک مات هشاه نب نانق نب دعح یدیا یسهداز یشک كنموق هک رد دآ

 لاقي ندهتسانعم لالثخاو بار طضاو هتف قلتقشراق هدننزو هشطع ( ةشوهلا )

erهدننزو هنیفس (دشوهلا ) طالتخاو با طضاو و ةف یا هش وه  

 ةطلتخلا دعاطا يا ةتبوهلا تعقجا لاق روشید هب یاسنا تعاج قشراف

 شئاهلا شوهلاب ءاج لاقي رووا داريا نوجا دیک أت ىنظفل شوه ( شیاهلا )
 هب یاسنا تاعاح قشراق لیمعض كناه (تاشاوهلا ) رنک الا ددعلاب نعي هرثکلاب یا

 روند هلاوعا قشراق م٣ ندهارحو لالحو روند هرادود هفلتحم سانحا كلذك

 زوند هلا وما مقم ندهعویشءا تهج یکتقسو بصغ رلیعف كيف ( شواعلا )

 الام بانصانم ] وبشا عب هدنیدح هکهدنن زو-شواهم هللا هیقوف یات ( شوابتلا )
 هکردیعمج كنظفل شاوم ردشلوا دراو ندشدح [ ران ی هلا هبهذا شوابت نم
 عج ندما حو لالح رد لعافت ندنظفل شوه ردشفل وا یه هغلوا شن واہ ىلصا

 لاعت قح هیلیا لام بک ند هعو ریما تاهح هکهسکرب انعم سپ روند هکلیالام |

1 
۱ 

 شوان هل وتو شواهم هایم هک رد ح راش ردنا تیاضاو قیربع کلا اف قوا

 ة5 لغم .ندشوه هکر دهجت ندسنطقل شوهب 4 اب وک رد وم هده نا ونع

 رد هتسانعم كلاهم ریاینو یدنلوا رک ذ هدنسهدام هکردهتسانعب فیاو ماظم هلن و و
 . اذا هشوه لاقت رد هتسانعم كليا شر وم شراق ی هنسارپ هدننزو لیعفت ( شیوا 9

 گرو هتاذعم 1 ور وا هلا رلکنر نوک انوک یغاربط راکزورو هطاخ

 با رفلاب شراتشوه لاقب ردبا تدشن ندقم ردش راق هنن زب یرب تست فاش لا
qemer و aaa 



 شاه E زر a ۸ بولوا |
 ۳ شاسشه و هبلا تففخ و هل تح را اذا عباراو یاثلا پابلا نم !داشهو |

 همدآ مرک لوش هدنز و ربما ( شیذهلا ) شه یا شاشه "رم لاقب رونید هیهنسن |
 لاق هلوا رولوا طسشو كانحرف تیافب هدفدنلوا بلط هندنرب ندنسبدنک 6 روند |

 روند هثیش نالوا مالمو شوک بویلوا دمو لئس اذا ح رفب یا شیشه لحر |
 رد هنسانعمیقاوا عالم هنسن ر ليم اه (هش )هش وشهلا) نلوځر یا شیشه "یغ لاقب

 هدزو روبص ( شوغهلا ) اشهراصاذا نالا بابلا نم ةثئوخه "رملنا شه لاقب |
 ( دثاغهلا ) نیللب ةراب یا شوشه :اش لاق روید هویف درو قوح یدو |

 بوزص رشط ییوص بولوا هقفوب كب یسیرد هکرونید هبهب رق لوش هدننزو هباص |
 هدنازورات رب ( شاهشهلا ) ابنق اهؤام لیسب تناك اذا هشاشه ةبرق لاقب هلوا راقآ
 نسج یا شاهشه لجر لاق روند همدآ نالوا درناوحو مرک لزوک ییوخ
 لاقب ردهنسانعم كمروکف یعض ییهنسن رب هدننزو لیعفت ( شیشب)ا ) یضلا قلنا

 رد هتسانعم كلبا لانح رف بوروتک هطاشن و شینح یهسکرو هفعضتسا اذا هشه

 تفخ و شینچ هک د هتنسانعم یافض | (شاشیتسالا) هح فو ه طشناذا انالف ششهلاقب
 نسال یا عا هشبتسیال نالف لاق و هفحسا اذا هشرتسا لاش ردکمروتک

 هک ح اذا ىلا شهشه لاقب ردهنسانعم قمالغرا هدننزو هلزلز ( ةعهشهلا )
 یراق الاد هلغلوا یتبو رهم تیاغب هنجوز هکر وند هنوناخ لوش ( هغه )
 " رفعج ( شلهلا ) ةح رف اهجوز ىلا ةبصم یا هتهشبنم ةأرما لاقب هلوا كانح رف

 شرمج ( شرمهلا ) ردندلاپر "یاسا هدشنزو طبالع ( شیالهلا و ) هدننزو
 ردیمسا كبلک یثید رو روند هبهقا ولدوس كيو روتبد هب یراق هح وق كب هدننزو

 اوک رحم اذا موقلا شرم لأةب ردهنسانعم رد هدش زو ح رحد ( شرمجاا )

 روند هسشنردو هکعرد ردنسا ندرو نم یانعم هدنزو هحرحد ( هشرمهلا )

 اته یثلا شمه لاقب ردهنسانعم كمردکرب هلیئوکس كيمو یعف كناه ( شهلا )

 اشبه ةقالا شمه لاقب ردهنسانعم قغاص دوس هنوکریو هعج اذا لوالا بالا نم
 قفلافوحیزوسو هضغاذا هجه لاق ردهنسانعم قمرصاو بلخا نم برض وهو

 رك اذآ عبارلاو يالا باسبلا نم اه سهو لجرلا شمه لاق ردهنسانعم

 ةأرما لاق رونید هروع یبهاعش ناغ عاج هدنزو یزج ( یثهلا ) مالکلا 1

 دددلوموو رونید هنیدانک بانک هلک كيم ( شماهلا ) ةبلللا :ربثک یا یش |
 یا ,Nel ةتبتك لوقت ردذوخأم ندنسانعم مالك راثکا دوخای مجب |
 | قداینیق یک هح رق بوشراق هنیرپ یرب سان هدنزو لاعتفا ( شاقهالا ) هیشاح |



 أ

 ردقتوا را هلا هیلثم یا نالوا باو هررد اچ راک راشا اذا هیلا شعه |
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 شدخ ) شدهلا ۱ تیقات یا یبش ۱ تشخعه لوق رد هنس انعم ناق و و توهش و ۱

 لاعفنا ( شادجتالا ) رد هنسانعن قم و دشن الط بوزوشود هنر یرب یزاکپوک هدننزو

 بلکلا شده لاقت ردهنتسانعم قمشالط بوشود, هنری یب رکپوک هدسنزو

 كيجو كناه ( هشج رهلا ) شرفحاف شرح یا شدیناف لوسهجا ءان لع اشده
 هباهقا هحوق ك RE) كلاد و كناه ( دشد رهلا ( روند هب هقان هح وق هاب رسک

 هدشزو شرف ( شرهلا ) روید هلویق یشیدو هبیراق هحوق كپ كلذك رونيډ
 لوالا بابلا نم اشره رهدلا شره لاش رددنسانعم قلوا ولت دش و واع نام ز

 لحرلا شره لاقی ید دتسانغم قلوا یوحد لنک (شرهلا ) دنشا او یو

 بود رقشق یراکپوکهدننزو لیعفت ( شیربتلا ) هقلخ ءاساذا عنارلا بایلانم اشره
 زد هنسانعم كه روش ود هنن رب یرب بودناداسفا ننی سات كلذک كمروشود هنب رب یرب

 وک هدشن زو عاف ( هنشداهلا )شرع ادا سالاو بالا نشه لاق
 ضعب ىلع بالکلا ضعب شراه لاقب ردهنسانعم كمروشود هتیرب یرب یماث و

 هاتیسانموب .هنسانعم ینمدرقشق ردلعاف سا نده ڈٹ راهم ( شراهلا )شرخ اذا

 ساب هک وک رول وا قالطا نانعلا ش راهم ها نالوا هذلا ینکز دو قشمو یوی

 ۲ شسرابهم سرق لاش ردآ شب ره هغه حصو هک رکسو هکعروب نالوا یهاولند

 هباد اب و قجا اب زا و قلصن ید وح و هدننزو فک ( شرهلا ( EEE يا نانعلا

 هد هکم قد رط هدننزو یا )تی ) یش ره ( فاج قام یا شره لحر لاقب روید

 زدکی و 5 هدشزو لعاش ) شراب )۱ ) ردندآ الی ولشفو برم لک بد و ه هفج 1

 نا اکل تش را لاق ردا نسا واد رغ و یا بوشود زر وب
 لاش رد هنسانعم قفلزایا اوه بولچآ دولا و هدننزو لعب ( ش لا لی ها

 : ندحاغ 1 هلکنکد هد دشت تنیس و ی ےف كناه ( شهلا ( عاق “اذا غلا شرو

 بابلا نم اشه قرولا شه لاش نوعا كگود قاراپ رد هنسانعم كي قاری |

 لا و فصو ندب ا هشاخه شه و ی اضع هطبخ اذا ییاثلاو لوالا

 تكشوکبویلوا درسو رورسم ح رف یا ششه هناا لوق :رونید همدا كانح فو

 هنآ نیلرت قوحو نلوخر یا شهربج لاش رونلوا قالطا هیس نالوا مو

 دولصلا دض قرملا ریثکلا یا شه سرف لاقب ردیلباقم دولص ا 0
 .ندنسیدنک ینعی هتم بلطي ايفا نالا لهس یا نکلا ها لحر ب هلا لرش

 ندذخ الا لهس بویلوا یس هعفادمو در هوة رلصا هدنص وضخ هنسز نان وا 9۳ 1

 ندد وح ام ندنظفل هشاشهردبا پاوج هلا زوب راوک لدا ولتطو هد هسیغ و هدننودق 3
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 یآ ةشفولاو شفولا مج لاقب رونید هنیراهدرچ نوطوا و اهریغوا غیر نم |
 | قلوا لدحشمو وم یراو مسعر كئيش رب دولوا ردسم شقو و بطاطا رافص
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 ( شافوالا ) سرد اذ۱ ثلاثا بالا نم اشق و مس را شن و لاقت رد هت اعم ۳

 | یسالوقم دنول و هیصوت 3 لذ ههل سانجا 6 ردیفدارم و هدشزو شابزا | ۱
 هک زد رخصم ندنانذا شقو ( شفا ون اا یا شافوا مه لا رد هک |

f | , هی هرم هل وا عفاو هد هک ردص هوم واو ره یدبا شیفو لا ردنغاجح 

 لعفت ( شفوثلا ( رد رداب لادا یالوا عفاو را APE ردز اج كلبا لادا

 E ) ةثمولا ( 1۳۹ اذا "یثلا شقو لاش راد هنس انعم کرد هدنژو |

 كب قآ هک ون ضیا لاخ یآ هشمو هنمح ىف لاش ون دهکب قآ نالوا هد دب كناسنا

 لاش رد ةن سااتھم كمرو قابا نلای هدنزو شح و ( شهوثلا ( روش وا رم عن

 رد هنسانعم كروب یک یشورو كنهسک عآ کو و ایفاح یشم اذا لح لا شهوت

 | لقثلا ة يدم ىج یا نالف شهوت,لاقب |
 "یشلا شه لاق رد هنسانعم كمردک رب هدشننزو شا ( شهلا ) « ءاهلا للصف #۶ |

 بيك ذأ هلایعل شبه لاقت ردهنسانعم كليا بسکو هعج اذا لوألا بابلا نم افبه |

 "۰ ]| اعجوم هیر اذا هثبه لاقت ردهنسانعم قمروا د+شوروا یحشدعآ بودیجآو
 ۲۱ تعاج ( شهلا ) هتبصا یا هتشنه لوقت ردهنسانعم قلوا لال هب هدف رو

 ]| هدنژو هماع ( ةثابهلا ) ة:دندج ةعاج یا ةدباه ام تلز لاقب رونید هیهددح
 ) شابهلا ) ةشابح یا .ةشابه دعم لاق روید هب قنک رب شکرب ندار و نداروش

 شابه وه لاق روند همدآ مادقمو رهام هدنصوصخ عجو بسک هدننزو دادش

 لاش رد هنتشانعم كمردکرب قوح هدنزو لیعفت ( شيلا ) عوج بوک یا

 | لالا شنتها لاق رددنسانعم عاعجا هدننزو لاعتفا ( شاتهالا ) اوعمخ اذا

 [ ادا هاظع هثم تنها لاقب رد هتتسانعم قلوا لئا هتساطع كن هکر عتجا اذا
 پود رقشق هنیربزپ یرلروناج یجرب دوخاب یراکب وکهدننژو شنف ( نش شنهلا ) هاصا

 1 یعرب روخاي ئراکپوک هدشنزو لاعتفا ) ساتهالا ( رددتساتعم قمردشالط

 ٠ 1 لع | a لاق ار E اا هس رب ئر رواج

 8 | ىلا هه هلم E لاقب رب هک مایفو تضج هدنزو ۸م ) ةفعهلا )

 1 ۱ بها دج تعاج ,E هدننزو هشاه ( ةشحاهلا ) هر یا اذک عضوم

 لاق رد هنسانعم ثامروس هج هتنهآ یراوط هدشسزو رغ ( شعفلا )رو

 لاقي رد هنسانعم كليا تراشاو انيل اهقاس اذا لوالا بابلا نم اشعه ۵
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 هک دلیا لاوس هنوک باتع بولک یماغا یدلش هکشا لکا یدنک بوپموق
 ها وا حلطم هب هیطق یباغا تیقاع یدا ردا پاوح وید راو هدا لا ناشرو

 ردا ام رخ هزار ع ول رب هدننز و باغ ناشه و روثل وا بزم هدنقح هسک ندیا

 لاق ردیلب اقم نکع و راق و EE ا هدنب زو هس وسو ) هشوسولا)

 هذهام لاش روند هژوس شوشم و لت ج وک یمھفو هفح یا هشوشو هعط ف

 كم ربو بونوص هنس هجزآ هیسکرو مهف داکیال طلتخا مالکلا یا:ةهشوشولا

 هدننزو ساوسو ( شاوشولا ) لقت هایا هتلوا اذا هتشوشو لوقت ردهنسانعه
 الا و تسحو فیفخ یا ساو سو لحر لاق روند هیسنک نیک یو فیفخ

 عارذلا یششن ) عارذلا یشوشو ( روداد هب هقان هدن ورو رود هنس و هود

 یشوش و وه لاقب روند هم دآ راک رتو تسد زت دکص ردیفداممو هدنن زو

 هح ول رک هل رب یر تسعاج هدشزو لار ) شوشوتلا ( هیشرشز یا عارذلا

 اذا موقلا شوشو لاقت رد هن اھم كليا کک ندنرلرپ كرهشلی وس زوسرپ

 ییح وا كربخو لزوسرپ هد زو شطب ) شط ولا ( ضعي لا مهضعب سو | وک رحم

 نسب اذا یا بابلا نه RR ط و رنا شظو لاقت رد هنسانعم كلبا ناب بوجآ

 رد هنسانعم قعروا و هعفد اذا هنع هشنط و لاق رد هنسانعف كلا عفدو هنماق رط

 قم وذ مه و لج تويغا ناب f یک یالک هحوو كرت اذا هشط و لاق

 ردا عتسم هنساتعم. تكمرب و هست راو هن م اذا مالکلا شط و لاق رد هنسانعم

 مالک رب یندو هدشنزو لیعفت ( شیطوتلا ) اعيش انطعب ۸ یا ال شطو ام لوقت
 نيب اذا ثتیدلا شطو لاش رد هنسانعم كلا نا لاف بوحآ ینحوا كريو

 ل حفا یا هرکذا یخ شطعو تيدا نم اثیش لشطو لوبقت هنمو هنمافرط

 بیرو هني ییشرطو هجو فالګرب دوخای كریبدنو "یار رای كمالکرب هیسکرو ایش
 هبهنسن رب و لملاو یأراو مالکلا هجو هلأیه اذا هلشطو لاق رد هتسانعم كلا
 هلشطو لاقب رد هنسانعم كمرب و هح زاو رثا اذا هيف شطولاش زد هنس انعم كلیا ربثات

 عقد : یا مریلا شطو 4 ه و رو لاق ردهتسانعف كلبا عفدو الی هاطعا اذا

 ءاعنص رهش هدنع هدشنزو شقن ( شقو ۱ مهعفدال و ملا هدیدمام یتعی هست نع

 هعاور ولغ وا و یسدنک ردندنس هلق سوا هبغر 8 شق و و راک هدلب رب هدنب رق

 نی دابع و رد همالس ون .هک سواو دن و ناکلسو هلسو تبا ۷ لس یرادیفح و

 لوقت رد هنسانعم تکرحو سح ردرلتغل هلند و هشف و و شفوو رلردندب کا رشد 1

 هک رجب یا اشفو هنطد ین دح و لاش و دیک و دسح یا هشفو و هشفو تعم 3



 | ردهنسانعم كمريو هیطع زآ هلرمک كمر ( شانشالا ) الیذر ناک اذا لج را

 | هسرقنورسک بونفوط هنسومالو شرع كنهسکربو اهلف یا ةيطعب 4 شخوا لافب
 ش راف ییشر و هصاتن و هيف رااذا هشرع یف شخوا لاق ردهنسانعم ثكمرو

 ۱ یطار هبیصا یرافوا راقو هطاخ اذا " ىا شخوا لاش رد هنسأاتعم كابا شروم

 ردبجوتسم یتلاذر هک رد هنسانعم قلاس ورک هروبف یرخا دعب ةر هفمائوا
 لیعفت ( شیخواا ) یرخا ةرم ةبابرلا ىف ماهسلاو در اذا موقلا شخوا لای
 | ابلثا اذا ةيطفلا شخ و لاق ردهنسانعم كمريو هیطع هجزآ یخدوب هدنزو
 | كلغا دایقنا همدآ نالوا هدن-وش رف بوقارب ییدملساو تالآ نالوا هدا هکرو
 یا كواو ) شدولا ) هعاطاو هدب قلا اذا لج لا شخو لاش ردهنسانعم

 د وعت ( شورولا ( داف یا شدو هیف لاق زد هنتسانعم داف هی وکس كلادو

 باپلا نم اشورو ماهطلا شرو لاقب ردهنسانعم قملآ بو وص لا هماعط هدننزو

 | لکا اذا لجرلا شرو لاقب ردهنسانعم كعب كب كب هلصرحو هلک | اذا یناثا
 روما قیافد و حط اذا هيلا شرو لاش ردةنسانعم كلها عطو اصب رح ادیدش

 | اذا لحرلا شرو لاق ردهننسانعم كليا كن هد رخ هلاعما و تقد هلاصم و

 | اأ اذا نالش نالف شرو لات ردهتسانعم قعرقشق و رومالا قادل فسا
 لاش رد ةَ تساتغه كمربك ب ولیفوص زسنوعد هنا كران دا لکا ماعط هسکرو

 | کە روند شراو هیسک لوا عدب ملو نولک أي مهو ملء لخد اذا مملع شرو

 | ند هرمز یرقم هدنزو شرع ( شرو ) روید لغاو هنغواق لاط بارش
 شدوو اددرتاط مسا هک ردیففحم ناشرو هکريد ح راش ردیقل كدیمس نب نافع

 ( شرولا ) راردا نایب هللا رینپ ع ونرب یو رولیپاب ند دوس هک ردیتا هنبن رپ
 یسیرغا كروب هک رولوا ضراع هتفوج كناسنا هکرونید هپ یرغآ هنوکرب هند
 | ] ددهنسانعم قاوا كالاچ و تسح ولطاشنو ولشبنج ناویح راسو هودو ردقج هلوا
 ا (شرولا ) افیفخ اطیشن ناک اذا بارلا پابلا نم اشرو هربغو ریعبلا شرو لاق

 ] هشرو هدنشقم روند هاویح كکرا كالاپو تاج ولطاشت ولشدنح هدنزو فتک

 1 شیر (شیدودلا ) فیفخو طبة یا و یه رد لاق رونید
 ۱ موقلاشرو لاق ردهنساتعم كمروشود هنرب یرب قلخ هک ردیفدارمو هدشزو
 ۱ ۱ هف و هک ردشوق یرلک دد رج قات را حد كنارو كواو ( ناخرولا ) شرح اذا

 | هدشوم و ردفیفخ ندنط نی رکوک ی زدقجهلوا یغوق یر كکرا هروک
 | رخ یتفیفج كشوقو ردنیشاروو هلرسک كواو ردناشرو یی روید هناشرو
 ی * ناشلا بطر لک أي ناشرولا ةلعب * لثلا هتمو ىدنلوا ح رش هدنسدام

 | هدوک هثناپ كحراش ردبا لکا یسیدنک ندنجاغا ییامرخ هز هلیم هام ناشرو
-— - 
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 رول وا قالطا هنف رط ندا هدو دیسک نا قوا سوقلا ىس زا هک ردیف رط

 دا یسهلوک كیعطم ن رابح بولوا لصالا یتنح ردن دا | ترح ی یش>وو

 ( ةتشحولا ) اهنوقل بايتلا تح لخدت یهو ديشحو ر یشلا نع یعنغ لوقت

 هفلامتو مه یا هشحو یتذخآ لوقت ردلعتسم هنسانعم هصفو مه هدن زو هشعر

 هذهاملاقب رد هنسانعم تیشخو فوخو ةولخ یا ةشحو یف هکر لوق رود

 دشح وتسم یا هشحو ضرا لاقت نودا هر فوغو لاخو نولنا یا هشحلولا

 بو وص سابل نوعا نولتفخ هسک ن ادا رارف ید ون هدننززو يعش ) شیح وتلا (

 ( ناشحولا ) قب نا دفاحم هب یر اذا دوش شخ و لاقب ردهنسانعم قم

 نا ره رواک یشاحو یج ردنفص هک همدآ دان دصغ و م ومغم هد زو ناشطع

 كنم زمه ( شاحالا ) یثاحو موقو متقم یا ناشح و لجر لاقي یک ىدا

 اتهدح و اذا ضرالا شح وا لاش ANE قلو فوم و لاح یربرب هاب رک

 شح وا لاق ردهنسانعم قلاق 1 لک چک بوحوک ساب ندن رب قانوقو هشحو

 هداز دش-اذا دب ز شحوا لاقت راد هنسماتعه تزوک و يفز OR رو عاج اذا

 قلا اتو یلاخ E نت رخ وقت یک هدنن و اما شاحوتلا )

 ندقلحنراق و نمانلا هنع 0 اشح و رارص اذا ل زما شحو لاش رد متسانعم

 هنطب الخ اذا لجرلا شحوت لاش ردلصتس» هنسانعم قلاق یلاخ ی ؟ مولط شون

 قیرلالع هکرلبا لاخ ندبارمشو ماعطیءهدعم نوعا تمحا اود نشب ءاودلا تلا
 دحو اذا لج زا ىع وتسا لاقل ردهتسانمم للجو ( شاعتسالا ۳ گیت لوا

 هدلب رب هدر ءازوام ږی ورک كنهمهم یاعو نصف وار( شخولا ۲
 هللاذرو هلفسو هیامو رف كسانو روند هن رتکو هنس وک كن هنسن رهشخ و و ردیدآ

 هدنسهدشو شاخ وا هدنعج اضمب و ردنواسم یینومو رک ذمو ییجو د رفع روید

 شابو الا نم وه لاق هلرسک كواو رونا ید شاخو هدنعجو روند نیشخو
 كواو ( هشوخ ولاو ( یف كواو ( دساخ ولا ] مهطافسو مادر یا شاخوالاو |

 لاق ردهنتسانعم قلوا لیذرو هیامورف هسکرو قلوا رکو قچلآ هنسنرپ بخ |
 شخو لاقب و اثیدر راص اذا نسماللا بابلا نم ةشوخو و ةشاخو ىلا ش

 ی م ھم م روس اجر جز ر چ م و و س تاج س ت

 هقرآ كاب س وقلا یشحو و یپذا رد د یب هننروک ذم نلوق یرکذ ی 1

 ا مالسالا دعب بودآ کیس یو زج . ت رح م دم ند روا مالسا بایفش

 ۰ هیوقیل ا ندکیرو بودنا لوخد هنعا كاوتا یا ندننوف هکروتلوا قالطا

 3 لیزر رج وا لاق رد هنسانعم ج و هع سالا بھذو ادحاو راص اذا لارا

 ” بارشلاو ماعطلا ن مه كدعم لخا یا نالو ان شح و لوقت هنه و عولا نم ۱
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 انج ره لوف لع كبروت, تاب ریو عر.ا اذا لجرلا شبوا لاقب رد هتسسانعم
 بناب طلح+ا وا تتنآ ادا شدالا تشبوا لاقي ردهتسانعن قلوا ولتاب قشراف
 لاق ردهتسانعم قوا فای وا داکزور یزوک شن هدننزو لبعفت ( شیوا )
 ند یرافدلوا لدسک هجن هیهدامر و هسرسب رهطف غرا 4تکر ح اذا ربا شبو
 + اوفلعت اذا ما یف موفلا شبو لاقب ردهنتسانعم همشود هنیدبق یتیشت بودباب

 ۱ ]] دونید هبهسن هجزآ هب وکس كنهیقوف یانو یصف كواو ( شتولا ) ناکم لک نم
 ˆ شاومه لاقي روند هنیر هبامو فو هلفس تاسانو لیلف یا لالا نم شتو هيف لاقب
 نویز كب هلاحف ( ذشنولا ) ردیعسا لجررب هنيبهف ( شنولا ) مهلاذر یا موقلا
 ديوك كل 4 یاح و یا واو ( شحولا ) روید هناولاو فیعض و
 یمجج ردیلباقم یسنا و یلها کرو ید هناویح نا هدنزو ربما ( شیحولاو )
 یشحو ه.ندرفم هفاوا ساج مسا شحوو یم كراواو رواک نادحوو شوحو
 رام لافب و ربلا ناویح یا شحولا ةربثک ضرا لاقب یک یجتزو جز رونید
 لاخزسا شو و یکسا نابب نعي تعلا لغ یثحو تاج و دفاض الاب شح و

 شح و هنیفل لوقو رفق یا شحو دلب لاق رولوا قالطا هرب نوکم او

 تیاقب ینعی تعصا هیف لاقب شحوب یصا كلوب هکرید ح راش رفق دل یا تعصا
 هلا توکس .هفلسس ددم هنیرب یرب رلقیفر هلهاوا لا رطخ و فوڪ و ابنت
 شحوو یدنلوا یقالطا هرو نم لع هللامتسا ترثک ردما ندتوعص تصصا رلرید
 شاحوا مهلاق و اعیاج یا اشح و تاب لاقب رواکشاحوا یمج كلوب روند همدآ جآ

 نوا فیفخ یتسیدنک هسک ناديا "رارف ندنمشد رولوا ردصم شحوو عایج یا
 هوش شخ و لاقب ردهنسانعم قغآ بورقح یتحالس و یتسابل نالوا هدننکا

 یررولاج یشحو ( ةشوحوملا ) قلب نا دفاحم هب یر اذا ییاثا بایلا نم اشحو
 ( یشحولا ) شوحولا ةريثك یا ةشوحوم ضرا لاقن رونید هضرا نالوا قوح
 هنداج غاص كش رهو یدنلوا رک ذ هکردیدرفم كنظفل شحو هلا هددشم یاب
  ندناسنایثحو هکیدید یرهزا هک رد ح راش رونلوا قالطا هنباچ لوص لوق ىلع
 | بلا و زایا بوکر بکار نداروا هک روید هنناچ غاص كناویح عیج ادعام

 زا کک ار یشحو هروک هنلقن دبع واو رونید هنبلاج لوص یسناو زا بلح یدو
 غاص هلا رفت ندنهچ لوا هاد اربز رونید هتهج ییدلیا بلح كبلاحو' پوکر
 پوکد ههاد هکیدبد یرابا ناو یدلیا هتطخم ینالکوب یرهزا ردیا رارف هبناج
 | نیا نالوا نما مضوم هبا رفتن ندنآ هفلراو ندتهج لوص نوجا بلح و
 دملا یشحو كاذک رونلوا قالطا یشحو هنعا بناج نوین[ ردیا رارف هنفرط
 كنفلوم سپ ددیتهج نالوا لبقم یسنا و ردتهح نایلوا لبقم هسحاص مدقلاو

SiGeیالتخا  
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 لاقت رد هنسانعم كلا عوحرو كوان اذا هشوات لاش رد هنسانعم ی بو وص

 لاش ی رب لوات یدو هدننزو لاعتفا ( شایشالا ( عج ر اذا لحرلا شوان

 هحرحا ادا یھ ا شاتبا لاق رد هنسانعف كلنا و او هل وات اذ ۲ ۸ شاعا

 ناب کو تشاد E یر رکسع یا هدکنح مدیره هلعافم ) دشنوانلا ( ۰

 هدنن و لعش ed ۱ مهوآ وات اذا لاتقلاب مهوش وا لاش ردهن سانعع- قلوا ۱

 ( شرت ) رمغلا نم اهشم اذا لیدششاپ هد شون لاقت ردهنسانعم كليد لا هغلغای

 ج وا نانلوا قالطا عاقر هکر دیم یدح كنهسک مان ثابض نی دز هدننزو جربز
 ی هنسنرب هلی وكس كناهو یھ كنو ( شهلا ) ردم وس س هدنسهدامردیسب رب كن هسک

 تاكا تابلا نُ ا هش لاش رد هنسانعم قع وط یک درصا هلیح وا اردد كوا

 هتعسلاذا برقعلاوا ةي همزن لاق رد هما کووم برقعو نالیو ةسب اذا

 لاقت رد هنسانعم قعوط بو هرواق ها رلشب د یزا لوق لع رد هنسانعم قمرصاو

 نامز و و داک ناتسالا فا رطاب هجا هایم نسل ان و هصاسضاب هذخاوا هضع اذا یر

 دل رها رو زابو جاتحا رهدلا هشپم لاش رداع دس۵ هنسانعم قا غوا طی یمدآ رب

 نیدیلا شم لاشو انتقد اذا لوهحما ءانب ىلع هادضع تشم لاق ردهنسانعم قوا

 لجر لاق دونید همدآ شماغوا هتنعو جر ( شورنلا ) امهفیفخ یا ماوقلاو

 رونل وا قالطا هیسک نالوا هح زآ نا كنم رلقایا نیمدقلا شوهنمو د وهج یا شوم
 هل هک وا و و یھ كو ) شوایباا ( امهق روم یا نیمدقلا شوم لحر لاش

 ماظل یا شوا نه الام حج لاقت رونل وا قالطا هنارداصم و فرامو ماظم ۱

 3 شوم وهف هدهد ۳ ۱ نر 1 نه وه حر اصلا لاق سانلاب تافاخالاو

 بولو ینراجاص هدیه تسصم و مام رداع اف مسا ند اھا ) يالا (

 ( شعلا ( هبیصلاق اههح و نما یا ةف اما لاقت روند هب روع ناار یزو

 9 یا رزم رعد لاق یدنل وا وز لک رو هی سام E تش و فک

 ثداح هدقنرط دلنیتحفو ینوکبس كناب و يضف كواو ( شبولا ) 4 واولا لصف
 هدن س رد كنەودو ضیا منلاوه شاو ه رفظو لاق رواد هکنب ضا نالوا

 نه شو ر«عبلاب لاق روید هل هحالا لو لو شلوا رشم احاچ ندقلز و وا

 ادیپ كنب ضایب هدسقنرط هلنتصف ( شرولا ) هنم هدلج ف یشفتب طقر یا برج |
 رفظلا شو لاق رد هني لاذعم یا لو لو ندقل زونا یسرد كنهود و قلوا

 كنظفل شابوا شبوو ش و هيف راص اذا عبا را. بابلا نم اشو ریعبلا دلح " شوو |

 طالخالایا شاپ والا نموه لاقب روند هسان "هلفسو ی ها /
 شیاوو ردنطب رب ندع ناودع نب دز نی شیاو ونپ ردندیما-ا ( شیاو ) ةلفسلاو

 ثلبا تعرس هرم كره( شابالا ) رددت یم هلق نادمش هد
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 هلکملع و هلفغالئوا هکر دیسهمطف نل راپ ناوارف کار الا نمی شکتت ال هم

 ( شکشلا ) غ رف اذا هنم شکن لاقی ردهتسانعم قارا غراف ندشیا رب و زمکو
 لاش رود هبذآ سانش اپام و شزذارود ۲ فقدم هدلاصمو روما هدنن زو رمنم

 هدا كييوف یخدو هد زو لاغتفا ( شاکشالا ) رومالاق باقل يا شکم لجر
 هکر اشکشا لاقن رد هنسانعم قم رفح بوکح هجا یسهلوةم قیلابو وص نالوا

 فلاح هنکن ر لص اكل هنن رب هکر ون د هرلکشب ضایو هايس هنرن (شغلا) اهشکنیمع
 كناسبطا رول وا فااحم هنکن ر لصا هکر ولید هو هحالا هد همش لوق ىلع رول وا

 یکكجچرم دولوا ضراع هزوب لواو ردلیراشعا انعموب هض راع یرلک دیا رییعت ش٤
 هدرتکی یژثکا رولوا ثداح ندنفارغحا كنارفص ايو كمد هک رد هطقن هايس

 رولوا قوج هدنرلنوک زای اصوص رونلوا ریبعت تیفج هکر دبا ثدحت هدرلنوناخو
 شما روال وا ريبعت یریق هقب هک هی آ نالوا یرهطق داوسو شاب لو لوبو

 بابل | نم اش لجرا ش٤ لاق رولوا ردصم هدانعم و شو ردندنهج و یرکدد

 هب ول فا دل | یف عقت عقب وا دوسو ضب طق یا ش هيف راص اذا عبارا

 لوش هدننزو فک ( شفلا ) رونید هنیرلهشقنم طوطخ ثنسهلوقم هجالا شنو
 نم یرا 2 كن آقفلوا یسهاعب و خاد ضوصخم دنابط هکروتید موم
 یسولماو هربا ريغ نم ضدالا یف یبثی رثا هفخ یف ناک اذا شمن ریعب لا رول وا

 شفلا )بظش هیف ناک اذا شم فیس لاقب رونید هعلق نالوا یلرهوج لوب لو

 اش لحرلا ش ۹3 لاق ردهنسانعم كجا قلیعوف لوكس كيم و یخ كيون

 ندربو رأس اذا هنذا ف ش٤ لاقب ردهتسانعم كمهداسفو م اذا لوالا بابلا نم

 ینفیدردلاق هکردهنسانعم قمردلاق كرهدنا تأرا ینئروص هدوهیو ثبع ییهنسنرب
 نالیو ثباعلاک طقتلا اذا ضرالا نم.شع لاش ردقحهلوا هلتهج كعردلي هرخآ

 قلتواو نیک نالوا هدرب هک رکجو بذک اذا لجرلا شم لا ردهنسانعم تلیوس +
 ( شاعالا )العام لک | اذا ضرالادارجا شغت لاقب ردهتسانعم كليا لکا یتسهلوقم
 ينتاب ینا اذا لحرلا شما لاش ردهنسانعم كليا قلیغوق ید و هلل رک كن به

 هذا ف شع لاق ردهنسانعم كمهدلسف هنن هغلوق هدننزو لیعفت ( شیفتنا (

 كنو ( شدللا ) ردندآ د رقرب هدنساضق قه هدنزو بحاص ( شما )ریا اذا

 "یثلا شا لاش رو هن تشان یل بونوص لا هب هتسنرب هلیوکس كواوو یصق

 ثع رو و هیلط اذا هان لاش ردهنسانعم كما بلطو وات اذا اشو هشوتب

 لاق ردهنسانعم قحفلاق بوند هلتع مس و یش اذآ لح ر لا شا لاش رد هتسانعم

 دمدآ اونو یوق هدشنزو روبض ( شووللا ) ضوملا ف ع سما اذا رمعیلا شان

 لا هبهنسن رب هدش زو لعافت ( شوانتلا ) یوق یا شو لحر لاقب رونید
 سس سس

 پولوص



a O EE Sa EE a LL ESERENو  
O A NI, : : 

۱۳۳۷ 

 اذا "یشلا نع شقا لاقب رددذوخأم ندنسانعم كوش ا رسا ردلیعتسه هن انعم

 هام رخ شفلصا هبوص و روند هوعص نالوا رغصا ندر و رعص ششو هفشک یصقتسا

 ' ردهنسانعم كليا كاب ندرهنسن یسهلوقم شاط و نکی .نغاش یو نویقو روند

 هدننزو:بارحب ( شاقنلا ) هوح و لوشلا نم ءاقنا اذإ مغلا ضبع شقن لاقي

 ( شیت ی ی هنگ د وزات و رم ( سقاو (

 نىن ولب هن ول اذآ " یا شش لا قب ردفدایم هدل وا یانع» هل ش ةن هدنن ژ و" لیعش

 : تاییسا و عاثم ق رفتم .هدنحا .هک ردیف دارو زو شیش 3 شیقنلا ) ثاولاوا

 یا شیقن هلام لاق ردهنسانعم ریظنو لثم و روند هاق یسلوقم لاوح نالوا
 شاب لوحش ( ةشوقلا ) روند هنتفرح یلشاقن هدنزو هباتك ( ةشاقنلا ) لثم"

 هشوقنم هش لاقب هنلوا جارهسا رلکک هللا هرتتسح ندذنآ هکروتد هغی راب

 هسکرب یک كنه ( شاقنالا ) خرس یا ماظملا ام شقن تناک اذا
 یک ک رک ويد دیه راو یس هتسن ثكحهرب و نح رو نعد كلبا اصقتسا هنسولح ر و

 هیلع یصقتسا اذا ھ٤ ض لع لحرلا ش دا لاقت ردنرایع ندا | قیقدن تبوروص

 لکا ىلع ماد اذا لحرلا شش قبا لاقب .ودهنساتعم كع امرخ شفلصا.هبوص راب رهو

 عاملا لع ماد اذا لجرلا شقنا لاقب رد هنسانعم قلوا ردبا عاج قوحو شقللا

 ندنرزوا یرلکک هللا هرتسنح هک روند هنغیراپ شاب لوش هدننزو هندحم ( ةشقنملا )

 ( شافتنالا ) ةلقنم یا هم ةجش لاش هلوا روسلوا جارخا و لقن یزروصق.
 كوشلاج ر +۱ ا3ا لح را شقتنا لاق ردهنسانعم قم رقح نکیت ندقایا هدننزو لاعتفا

 | شاقنلا ما اذا لجرلا شقتنا لاقي «ردهنسانعم مرد زاق رهم هکر کو اف
 نوک قم ,قح هلکم ریک یسهلوقم شاطو نکیت هنرخ هنش یف هودو هصف شقا

 "یش ضرالا دف برا "اذا رمعبلا ش ۳ لاش Rr قمروا هرب ینابط

 قم رقح بوکحت هرشط یهنسنر و شقنلا ةة طا همطل مهل وق هنم و هيف لخد

 بویلودنروا دن یرارباش ینو هیر اذری نیا لات
 هدننزو «هلعافم ( ةشقانملا ) هراتخا اذا "یملا شقتنا لاق .ردهنسانعم كلما رایتخا

 هشقات لاش رد هنسانعف كليا اصقتسا و قیقد می کم هد:سهب تساخ كنهسکرب

 (یکتلا)[ هبذع باسلاشقوتنم ] ثیدل ا هنمو ح راشلا لاق هاصقتسا اذا باس اق

 بوکح نوت یروماچو وص نالوا هدنما كنبیوق لینوکس كفاکو یف كنون
 ج رخا اذا یالاو لوالا بابلا نم اشكن ةيكر لا شکن لاقي رده:تسانعم قم رقح

 ف زال یا شکتیالرح هنع هللا یض ر لع لحر لوق هنمو نیطلاو ة ءاج لا نم ایام " 3

 تسویو روف هلو رونکوت هلکملکح ییوص هن هکر دارد رب. ىلع ماما ینعی شیقیالو 3
 هنموماتفآ اذا *یشلا شکن لا ردهسانعم كفکوت وااو شکتو ردا نایرط

 سا
 وسد رھا
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 لاقب رد هنسانعم كقد بورآ ندارب یرب هلا راقمرپ یهئسا یمەلوقم لو و قو

 ہن ىنح معباصالب هثعش اذا لوالا بابلا نم اشُغ فوصلاو نطفلا شفن

 OR لاش ردهنسسانعم قمالئوا هن راشاب یدنک زسنبووح قو هدف یشاوم و

 عارالپ الا تفر اذا عاراو لوالاو یاثلا بابلا نم اعش تغفو لبالاوا ملا

Jهشفن ىن نطالا شفن لاش رد هلسانعم شفن دو هدننزو لیعفت ( شيفا  

 . كنوویلاص بیم هفالثوا ینقو هک ی یشاوم هیرمسک کنه ( شافنالا )
 اهکر و یعرت اللا اهلسرا اذا لبالا وا منفلا یعارلا شفنا لاقب رد هنسصانعم

 زشنابوجهدفالتوا هصک ( شفاولاو.) هدنزونامر ( شافلاو ) نبت ( شفنا )
 ثکرت اذا شفاو و شافن و شفا لبا لاقب روید هب یشاوم شفل وا كرت بیم

 هغوللوب و هفلزوجا و هسانعم فوص روند هکوب ھهپته شف و عارالب البل
 هغللوب و هفلزوجا هدننزو دوعف ( شوفبلا ) بصخ یا شفئوذ دلب لاقب رونید
 ند هثسن رب و اننصحما یا لوالا بابلا نم اشوفن انشفن لوقت ردهنسانعم كع ربا
 اذا "یثلا ىلع شغل لاقب ردهنسانعم كلبا لابقا اكا نوحتا لكا هففلسوخ
 هبابسسا و عاتم قنغاط هرجا فرظرب هدنزو ريما ( شيفنلا ) هلك أي هيلع لبقا
 8 لعاف مسا ندشافعا ( شفا ) قرفنم عام یا شی ءاعولا ف لاقي رونید

 نالوا مالم و كشوک یععا قرهلوا لعاف مسا ندشفنن ( شفتلاو ) قرهلوا

 ( ةشفشلا ) یک لاوج ولوط هلا كوب و قو روشد هیهنسن یرعو, شمرابق
 ةما لاقي روتل وا قالطا هنوناخ قنغاط یجاص قرهفوا لعاف منا ندشافتا
 ا یک ینورپ یجنز هک رولوا فصو هنجوا نورب لوشو ءاثمش یا رعشلا ةشفتم
 هجولالیع هطسبنم یا ةثفسم ةبرا لاقب هلوا ناوباب یرغوط هزوب بولوا یلدانق
 هکر دهن انعم قمردلاق بودرابق یترلیو یمسق یدک هدشزو لعفت ( قشفتلا )

 ةرهلا تشفن لاقي رولوا هدتفو یرلکدشک و د هر یرب دوخاب بوقروق ند هتسن رب
 پودرپدوا ینرلکلی یکررتد.دوخاب بوقروق ندهنسنرب یعسق شوقو ترآبزا اذا

 ادعریوا فاخ هلاك هقنر ضفنا اذا رتاطلا شف لاقب ردهنسانعف ي
 هلا رلکند جاق رب دوخاب کیا ییهنسنرب هلیوکس كفاق و یححف كنون ( شقا )
 نیئولب هول اذا لوالا بابلا نم اشقن “ىلا شقن لا ردهتسانعم كليا هجالا
 بول وجضن یمقلاسام رخ واهعماجا دادی را | شقن لاقب ردهنسانعم كلياع اجوناولاوا

 بطر پویشموب ریت هک ردهنسانعم كلبا برمض هلا ثلنکی نوجما قلوا بطر
 اذا قذعلا شقا لاش راردا برض بوردعترود هلا رلکانکی وید نوسلوا

 ةکوشلا شقن لاقب ردهنسانعم قمرقچ ینکیت شه هندو بطرپ یتح كوش! هبرض
 قمردشارایتس هنوآ نوجا قلوانایع یککرکییهنسنریو اهج رها اذا اهلجر نم
 هد جسچسيصرچجرجچجج____-___
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 ققاب هبنسنرب و انسح ارکذ هرک ذ اذا تیلا شمن لاقب ردلمصتسم هانم كليا |
 هعفر اذا هف رط شعن لاق ردا عت سم A e قمردلاق یرقو و نوعا 1

 هدنژ رط هفجم شعثو ءاش یا رج دوز هام. لاقت رد هنسانعم ماودو هاشور ظل قع

 تاکراو عضو aa Ng فاش ده i هب هدسا رپ

 روند هوا یرکدروگس تین هدنحاو ردقعالوا رود ناور ا
 ع و رب شنو روند ر رسالا و ردص وصع هغ وب م هدنشا هرو هنا كراش

 بو رک هلنءنص ضعب ی رواج رادتقعر هنح وا ثكحاعآ رب هک روید دخازوذ ۱ 1

 یرقو ندوب هبرمنک كنهزمه ( شاعنالا ) راردیا دیص ینرلیروابیشوق هود هلکن | ||

 قمردلاق یرقو یندو ( شیعتتا ) هعفر یا هلا هشعئا لاق ردهنسانعم قمودلاق
 هلا كشعنا هیسک نالیق بوحروس یعایاو هشعنا ین هللا هشءن لاش رد هنسانعم

 . كن رثع نم هما كشعنا هل لاق ادا اشیعنت هشعت لاق ردهنشانعم كليا اعد ود
 لاش تبطق هکرد یرکلا شعت تانب یرب ردروص ییا ءدکلف ( شم تاب ۱

 رول وا رمیعت کید ةدیک ر را رایع  ندیک هک ید زوک رم هدنن روص رک | باد هرق ۱

 یس رو رردا قالطا تانب هنحواو نوچ دل وا ل اکشلا حد سعر رد :ش عن هنیدرود |

 دراز وب ردنک اوک يدب كلذك هدنن روص ةا بد کرد یرغص)ا شکن تا

 ردشل واد زا و هلیاونع شعت وت هدراشا شعب نوت | دونه ش عن نا هدندرفم
 رلوا هدلاح یتیدلوا هفرعم رولوا ق قرالوا هرکن e شعن «هدنوو |

 بهاذ .هنفارصنا مدع هلن رلتلع ثیناتو هفرعم توت ءارف هلا هوب کرد حراس |
 :E وط ۵ بک نالش بوح روس یعایا هدنزو لاتا ( از رایدل وا |

 هلن | همم نیغ ( شغلا ) راع نم ضمنا اذا رتاعلا شعتنا لاق رد هنسانعم یاو |

 كلا تکرح هوا یرب هنوک بارطضا تادف ( ناشغلاو ) هدننزو شعن |
 اذا ثلاملا بابلا نم اناصعن و اشغن "یثلا شن لا رد هتسانعم یاب ینا

 كرد hj هوا یرب هدلاح یییدلوا هدنرب هنسن رب و بارطضالا هبژ كرح

 هناکم قد ۳1 ادا "یشلا شن لاق یک ینید هدلقنن كغج وح تحوک رد هتسانعم

 هدننزولاعتفا ( شاغتنالا ) لي یا هیلا شغنب وه لاش ردهنسانعم كلا لیمو

 شغنت و "یشا شفتنا لاق ردهنسانعم شغن هدرانو هدنزو لعفت ( شفتتلاو :

 قفادس ۳ بواتنوا هدنرب ىل وقم تن شوق افلطم شغنن و شفن تم

 ( شاغتلاو یشاغتلا ) هناکم ف كرحع اذا, ةماهلاوا رباطلا شغت لاق ردهتسانع

 داز هدیسراف رد ر کد | ریبعت هحوح کارون هم دآ رودو تیاغب دلی رانو

 ۱ لاجرلان م نوکیام یصقا ادج رصق یا شام و یشاغن لجر لاقش 2 تاو
 . هلی وکس كباف و ى ف كنون )2 خفا ) رددآ شوقر هدنزو هما ( 9
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 یررب ( یشنشللاو ) هدسنزو راترت ( شانشنلا ) ردشلوا ثداح هعفو ر هدب

 لسحر لاق روند همدآ نالوا راک ربت و تسد هربج و تسج هدشیا ره هدنزو

 رد صاش رب 1 شانشللا وا ) هجارمو 4۶ ق فیفخ یا عارذلا یشنسشنو شاشن
 نالوا سروتب تاب الصا هيه كلوب ( :ثاندنلاو ) هدنزو هنیفس ( هتیشنلا )
 ۵ ن و( دینغنلا ) تبيال دم یا هشانشا و هشيشا را لاقي رود هر قاروح

 مک لاق رد هبانهم و ید هش 2 رد هن صانعم تداعاو تعط ۸ مک

 نوح مع فا یطر ساپع نی الرع لوق هنمو روید هخاطو "دن هندلا یا ها

 ترشح لبج نم رج یا نشخا نم ةشنشن همالک هباف هيف رواد ی یف أس

 دوخاب هي كغاط لوا هدنناتم یعابع ناو هغاط هدیدالحو تماهش یمابع

 هدنزودل رز ( هشنشنلا ) رلیدلیا هين مرچ هدتانمو توق ینمالکو هلب> یمابع نا
 نجاو تعرس ىف هل اذا دللا شنشن لاقب ردهنسانعم قیوص "ربا ریت ییرد
 یادت تتوص اذا ردقلا تدنغن لاق راد هدس انعم ال ناسس رق رقف نکدانبق

۰ 

 هند اذا "یشلا شنشن هاش لاقب رد هنتسانعم كليا مفد و كيرحم هلدش یهتسارو

 اذا هشنشن لا رددنسانم قعوف بوزوس یدازوا نوژوا و اددش هک رح و

 یلیواحو اهعماج اذا هیرالبا شنغن لاش ردهنسانعم كلما عاجو هد رط و هقاس

  قمرقح بونوسص اولا و لح اذا لوا رمن شنشن لاقي ردهتسانعم كمزوجا

 . تكمکلس بودلاشو ییهنسن نالوا هدباقو هعلخ اذا هو شنشن لاقي زد هنسانعم
 هلیورب نکرونلت یم شوق و هیفام ضذن اذا ءاعولا شنشن لاقب ردهتسسانعم
 شنشن لاقل ردهتسانعم قهروجوا بولو ینراکلی و ینرلیوت ضع هج هتسهآ
 هلتعرتس ربت ريو هرهظو هتم فتق افیفخ ءاوها هل یوها اذا هراقنع هشير رباظلا

 هرز هدهقرآ و دعرس و ةلعب هلك ۱ اذا ملل مدنا ۳ لاق ردهنصسانعم كع هتسن

 1 ما طع كدابق نا و تو ص اذا ع ردلا شنت و لاش رد هنسانعم یمهدشغف

 زا یظفل شاثشا قردلوا هدنباب لاعتفا یی لوق > تلاط اذا ةرحألا تشتنا هدناتک

 ترڪ هکردتلوا تشنا نالوا باوص دفع یربشت هلیساژوا جاغآ
 ۱ (شطتلا) یدبل وا رک ذ هدنسهادام شاب هد کھ ردقلوا ندناپ لاعثا ییعب زد هدننژو

 ]| لاش هننو روید هنسلوا دیدشو یوق كنقلخو هين هلیوکس كناطو ىنعف كنون
 لاقب ردهنسانعم تکرح شیطنو ةقللنا سسومو 241۱ ددش یا شیطن لجر

 ۲ لاش رووا زکذ ةجوارخ هتظفل ناخطع ( ناشطالا ) هک رح يا شیطن ھام
 .هشعن لاقن رد هنسانعم قمردلاق یرقو هدننزو شعر ( شعتلا ) ناخط: ناخطع

 كليا لاهشوخ یهبسک نالوا رسم ۰ رقف و هعفر اذا ثلاشا بابلا نم اخعت ههأ

 دای هلا ریل رکذ یتمو رقف دعب هرمجا یا انالف شعن لاق ردلیعتسم ه> تاتعف
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 | شروخما و رج لاقی روند هکپوک لناقمو ثیبخب و یجرب كپ لوف یلع روند
 كلاناو یصف كنون ( شا ) لتاسقلا ثييللا وهوا شدجو كرح دق ناک اذا
 هثح اذا لوالا بابلا م اش ها الف شع لاش رد هتسانعم قمردنق ھلن وکس

 كلياك رحم و اد دش اهفاس اذا ٌدیادلا شع لاش ر د هنسائعم ثكمروس كت یراوطو

 هاذ ۲ اذا هنفخ لاق ردهنسانعم كليا هدیجشرو هکر د اذا هشت لاق زد هتسانعم

 كن هثسنرب و هسکف دا د وعلا شم لاقت ا ا كمرديک قفوبق كئیش رو

 ه واق دخا اذا "یشا شم لاش لااا كلبا ذخا یتشهواش و هب

 لوقت رونند هاب كولبرب شخ و هشدخ اذا هشخ لاق ردهنتسانعم قمالمرط و
 شم لاش رد هنسانعم قلوا لو زهم بویافرآو هش اط یا لالا نم ۳ یاطعا

 دش وهم یه و شوخ وهف لوهعلا ءان ىلع و ثلاثلا بابلا نم" ا لحرلا

 ردهنسأانعم كم روح تب ویکسا زط یضاشآ كنهنسف رب ۸نریحف 6 ۳۹ | لزه اذا

 هدشزو لعفت 4 خلا ) هلفسا ۷: اذا عبارلا پابلا نم اش "یشلا شخ لاش

 هیلا دل رب یا اذک لا. شب وه لاقي رد هنس انعم كعربد ی وط هب هنس رب

 قم ردشارآ بوروص یی هنسن رب هانیه و ۳ كلاد و ی ےف كنو ) شدنلا )۲

 قم 1 قوعو هنع تحب اذ ینابلا تابلا نم اشد ا نع :e لاق راف ةن انعم

 لا هب هننسن رب 7 RE شرف ۲ سرلا ) هفدن اذا نطقلا شد لاش ردهتسانعم

 لبقام هد مالک اریز ردیف ٣ شو ینعی ردفیععت و هدمدنع م: نکل ردیلقن |

 لد دشت. نیش و یف كنون ( شنلا ( ردق و دک لمشم یار قرەلوا نو

 لوالا بابلا نم اشن رمعبلا شن لاش ردهنسانعم كمروس هلتل وهس و قفد یراوط

 هب هق وا مرا شن و هطلخ اذا "یشلا شن لاقش رد هنسانعم قم ردش راقو .هقاس اذا

 ردمهرد قرق هیقوا برهلا دنع ارز ردترابع ندنرادقم مهرد یرکی هکروند |
 بت هلبيط ( شوشنلا ) اهرد نورمشع ةيقوا فصن یا هنم شنالا هدنعام لاش "

 سوشنم نهد لاش زود وه أم نداد اتم اخ روید های كج هت روس نالوا

 بولیکچ ییوص كلوک و كضوح ہدننزو زیزه ( شیشنلا ) بیطااب بترم یا
 هام ذخا اذا یا بابلا نم اشیشن ریدقلا شن لاقب ردهتسانعم قلشب هفیروق
 هرغو ءالآ شن لاش رد هتسانعم لس نک دانیق هنسن و وصو بوصللا ىف ۱

 دوپ هری قاروح لوش هدننزو هساسح ( ةشاشنلا) نايلغلا دنع تاص اذا

 هساشن حس لاق هلوا نخ یر اچو بوی روق یا ربط نالوا كانم كنعا ال

 هدندروت ر ون هدنن زو ناک شاشنلا ( اهاعرم تنالو اهارت فعال تناک اذا

 هماع لها هلا ماع ینب هدنآ و رولوا ناوارف یراتواروش سو

1 
 د

 1 درد نا وو دیا ھوا ادا اعر یا و لاا و نام قلآ بونوص
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 ه>دعنا امی دیر الجر ًاطاو اذا لوالا بابلا نم اشحت میلاق لجرلا شم لافب
 رظان هيلا رظنیل ریثک نما ایف رخالاهمواسیف هاي مینا ناسنالا دب رنآ ۳

 یمم هلا ] ثیداقو ح راشلا لاق هربغ ىلا “ىلا نه سالارفت ناوا اهف

 | قمددلاف ند رب بودیکروا یروناچ قجهثوا دیص شو [ ميلاف شجلا نم
 اإ بوردشارا ی هنسا و هرابا اذا دیصلا شح لاق ردیف وض وم یانعم و و رد هنسانعم

 كمردکرب و هراتسساو هنع ثحم اذا "یشلا شح لاقب رد هنسانعم كرد ندنرب
 قدا شح لقب ردل هنس هنسانعم جار داو هعج اذا هشح لاق ردهثسانعم

 كلبا تعرسو اهدقوا اذا راثلا شح لاقب رد هنسانعم قفای شنآو هج رها اذا

 تصرس یخدوب هدننزو هاتک ( ةشاصاا ) ع سپ یا شبی نالف رم لاقن ردهتسانم

 یا كلون ( یشاجلا ) عما اذا ةشاحنو اش شن لا ردهنسانعم كليا

 لوف لع هیذیفضو ىددشت كلاب هدلرغآو ردحعفا یرک لوق ىلع رکو
 هشبح اقلطم هک رد ج راش رديقل كن | نالوا هشدح فلم رد حقا یف

 | ككلم نالوا هدنداعس نامز همخاو یک مور رصيف ردیرلصاخ لع كنكولم

 اإ ردهنسانعم هيطع هدنتفل طب همحتاو رلیدلیا ترعه اکا لوا نر جاہم هکر دیسا
 | بودیکروا یروآ کزن د دیسک لوش یشامن و ردفو رم زجار شراح یشاحو ییا

 | یزوآ هدرلنوب هلک كيم ( شاججلاو شجانلا ) هلوا راردا قوس هنتمس دایص

 ُ وه لاق ررولوا صوصح کروند هیسک ندا قوس هع دایص بودیکر وا

 دلیهف كيم ( ةياغجألا ) دئاصلا ىلع رول دیصلا ريش یا-شادصهو شحانو یشاح

 | شب هگهتن ردیوسنم دیسک مان شجتم دوخا ناشججم هدنب رق هرصب ردیعسا وص رب

 | ( شیلا ) ردهسک فورعم هکردهلک نیا ( ناجعوذ ) یدنلوا رکذ هدتسهدام
 ۱ فخک ییسواسو بويع كسا اعاد هگرونبد هیسک نابزد لوش هدنزو رمنم

 زا عافو یا شجم لجر لاقی هلوا زادنا فرح هنیرلسوماو ضرع بودیا راهظاو
 | کیا و هدنزرط هما و ييويع نع فاتك سانلاق

 دو هلک كلوا ( شاجلا ) رلرکید هدنرزوا بوقوص هنغلارا كلام
 || تمضح نارکاچ عف كيجو كن هزه ( هشحا ) رونید هبهش رت نانل وا کد

 ۱ ( شاخهلاو ) هدننزو ربا ) شیجاا ) یدا رروس هود هاش ردندیهاتتلاسر

 ES هدنزو لعافت ( شچاتتا ا ا روند هب چوآ هدنزو دادس

 ردلعاش ندروک ذم شحم IR كليا دياز هد الماعم ولاث حاکنت رهمو

OO RETEST(ذشاحهلا ) اودازت اذا هربغو حبلا ىف اوشجانت  

 ( شروخاا ) هنسانعم قرت رخ روند هکعآ قنای هدننزو هاتک ها ھل یاح

 هنکیا ا هغههروأاق بوردلاص هسا هدنزو شرج ها همت یا
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ET 23 1نتمودن و ندنجاغآ ردیسا ریش عور هیبس هنح اغ | ماچ  

 یس لاشن رب د ا6 ا هبهود ثكک را لوس نيت ( شلا ) رول وا ۱

 ضيق نوا دادقسا نییقلا یرما هکردهبک لوش بیبخآ نا و ردندیاگا

 ردن دلاجر ا شياو هدننزو هم ) ةا ( لوا قیفر هدکدنک

 هننک وک كتابو هری نانلوا جارخا ب ولن زاق ندر هدننژو بولسا ) شوہالا (

 ییسهل وقم نکی شا هب هد وک ۳ كن اب و صف كنو( ش لا ) ردیعج شسابا ۰ :

 یاثلا تابا نش اے اهوحمو کود را RE لاش رد هنسانعف ق یه رقح هلا ه راسا 2

 هلقمردصق ههنسن .یسهلوقم هشام دوخاب هلک دج یی هنسن رب و ساما اه را ادا

 قلوب یوو لیتو اصرف هیذج اذا هوحو معلا شت لاقب ردهتسانعم كمکح

 ردلم عدسه دنسیانعم كلا بم ؟ بوکح ثكما و هفتا اذا رعشلا شش لاش رد هنسانعم

 "ییشر و هب سه اذآ هش لاق 2 قعدواو مه تنا اذآ ال شم لاق

 شاشسو شاو 4= ر هعفد اذا ر شش لاش رد هنسانعم كمر ویفاق هوا هغایا

 اش االف نا لاقت رد هنس انجم ابا شن زیس و تباتع یار همد ۳ هدننزو راکت ۱

Eg ۱لاش ردهنسانعم كمروش توکح ییوص ع و كس وفو سس هع اذا  

 هدنن زو شاقنم ) شاتتلا ۱ جا رعتال یا لوهحا ءانب ىلع a الو شنتشال رب |

 یا شات مه لاق ردع ا رواد یک رایع و دام لقد هدننزو رابژ ۱

 بوروس ادتنا ندنسیرقوو ندنسیغاشا كتابن هلنیتف ( شنا ) نورایع لفس |

 كن هناد و ع نالوا ع ورنح لپ ہک كوره ۶ سا روید هنر ناقیج

E.لاش رد هنسانعم كمروس ريف بوت ۲۱ ليز هوا رطا ےک یلتب ا  

 "رلف .هفارطا رونه مدل رب تاتو شیالاق ةن  برشف لتا ا نا 6

 ج رخا اذا تابلا شتا لاقب ردهنسانعم كمرو ج وا ههمشط ۳ 1

 عاتم هلس و 2 وج و یعحف كن و ) شجلا ) قرع نا لبف ضرالا نم هسارآ

 هیحاص ید هسکرب نوعا ر نکردیا فصوو لم ییعاتم هیزشم یحاص

 کیا لکد یولطم ینا رشا لوق لع كليا فصوو حدم هج را رب ی كلبا تقفاوم

 یسان یأر یلعو هلوا راتفرک هیامب لوا نالوا رظان ءرونزم عاتم هک ات ردهتسا

 3 نسب 0 را هفح ف ناک اذا شش دج لاش رول وا نایاعو م ولعم هد رب ینیدص هلغلوا

 1 هشوبت ن هد وه و رتا 7 کر ردن اا هد زو هه A ضدالاق

 . روید هجاغآ نالوا جارخاو علق ندرپ مالا هان رمط و هلیکوک لوف لع

 ١ ) شاشا ( رود ناخ یوم هدیس راق رود 4به اسد قح هلو لیق هکر دیفدا رم و

 . قلوا یزنشم هلا اب هدایز هعاتم هرزوا قلوا عنصم نوعا قلتاص هلا اب هایت

 رد هنس انعم wt هلاما و ف رص هرح 1 عاتم بودا رفتن ا حدفو مد 7

1 | 

 ا



 9 ی
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  Enسس ۱۳۳

 ةفالآ شام لاقب ردهتسانعم قموقیل آ نزار بوغاص ینژار دوس نالوا هد ەمو
 قهددشراف بولاق هبهنسل رخآ ییهنسن رر اقاطمو اھم رض قام شعب بلح اذا

 ۱ هشرارپ هيف كيم ( شبا ) هب هطلخ اذا "یشلاب "یا شام لاق ردهنسانعم
 ۳4 ( ناشام ) اب اورم اذا ةشيم شرالا اوشام لاق ردهنسائعم یماغوا
 را هیحانر هدنادمه ( ناشوام ) ردیمسا

 | بولوس لا هب هنس زا هلیوکس كنءرمهو یھ كلون ( شانلا ) ( نونلا لصف 3
 ا زومهم و و هلواب اذا ثلاثا بابلا نم ا “ولا شان لاق رد هننصسانعم .قلآ
 شطب یف هذخا اذا هشا لاقب ردهنسانعم قمتوط هللدشو شطبو رولوا فوجاو
 رد هنسانعم كلبا مایف بورد و هرخا اذا هشاب لا رد هنسانعم كليا رمخات و

 پول وصلا هبهنسنرب ید و هدننزو لعافت (شءانتلا ) ضل اذا هناکمنم شأن لاقب

 یوف هدننزو روبص ( شوژلا ) هاوانت اذا "یشلا ش ء17 لاقی ردهتسانعم قلآ
 هدننزو ریما ( نو یوق یا شوزن لجد 7 دونید همد آ 2

  EAلاقب هنمو رد رابتعا فوصوم شیت روند هیت یشفاوا ةخا 1
 و لاعتفا ( شاتالا ) ردذوخأم یا هک ایوک هلق یا معلا ةشوژنم ةقان
 پو ردلاق ندنررب ییئاومو قلا یا شأنا لوغ رده انعم تمردوا

 یصف كو ( بلا ) اب نعظ اذا هنغب شاعا لاشه ردهتسانعم كمروخوک

 نم اشن روتسلا شب .لاق ردهنسانعم كليا راهظا بهن روتسم هلیوکس كنابو

 ردهنسانعم كلا نایعو رک ی رخآ یهتسنرو هزربا اذا لوألا بابا : ۱
 نع و شب لاقي  eثیدح جارار شالا و او هنشک اذا

 أ یربق هد دو زو دادخ ( شالا ) ردپلاتنلوا ج راخ ن دد هدام م وهفم تباضا مدعنکل

 | دام ناک رولو! رببعت ی وط نفک هکروئید هینک جم راقیچ نفک بو زاق

 ۱ | ةرارز ن شاپ ردماساا سابو ٭ لوالا ش ساسلا ها مد لخلا هنهو رذذوخأم

 ِ 1 كالام دوخاپ شاننلا ةرارز د وحاي دارز نب شاملا نا لاه وا دوخای ش شالا

 | تحاساو لوأ جوز كنيزلباتج ابطا هّقا یطر یربکلا ةحمدح هرارز نی شابلا |
 ۱ ردیسهینک كنیدنک هلاهوبا ردردپ كندلاه یبا نب دنه ن نالوا یوبل ترمنح بیر



۱۱۳۹ 

 لاعفنا ( شاشعالا ) یہا ردذوخأم ندنسانعم عرض شاشتا لواو ردتلآ
 ) هدمشملا ) لصح ا یش كل شا له لوقت ردا بساع یل وا يلفاخ هدننزو

 ءالاف هعقن اذا ءآودلا شعشم لاق رد هنسانعم ققلصا اود هیوص هدننزو هزاز
 (شعثلا) ع رمسماو فخ اذا لحرلا شعشم لاش ردهتسانعم كما تعرسو تفخو

 ردهویم نانلوا ریبعتولا درزو یسیق هکر دیعسا یورعم :ویم هلیهفو یرسک كرايم
 هنسن رب دشا ندن آ هدکلیا فیعضو E نفعت تعرسو بودا دیربت ییهدعم

 رد مو عفا یر و یطام و رم هبهدعم يلف ضعبلادنع رد ردات قفلو

 ا هلیرسک كيم 0ش ثنا ) رردا قالطا نیس هکیرا ینعیەص اجا رلضعب و

 هدي شعم لاشب رد هنسانعم قوا هلتلوهسو قفر هدننزو شعر ( شعلا ) رددآ
 ik تكفاقو ىح كيم ( وشدقم ) اقیفر هکلد اذا ثلاثا تاکو اشعم

 هم اع ردیدآ ربک دلبر هد هشح هللا راک ن رز هلی تنش و یی

 هدنسدنک یهنسنرب هلیوکس كمال و یف كيم ( شللا ) رردیا حوتفم یلاد

 لاش ردهنسانعم قمردشارا بویلقو لا لا یک رردشارآ "یش

 كيم( شولا ) اعيش هیف بلطي هلاك هديب هشتف اذا لوالا بابلا نم اشلم " يلام
 یرافاش نالف رک کک یو ندک اکو ندهبصآ هک دواوو ىج

 ( شاملا ) هفوطق قاب بلط اذا اشوم شوع بام رک رام لاش رد هنسانعم قهردشارا

 طل ییدلیا دیل و و ل دتعم یتعیط راربد تمد ره هدیک رب ردهلغ ف و رعم ډم او

 برحالط یتخوبطم هلا هکرسو نیلمو عفا هموکمو موج رد ځاصو دوم

 ترخ شامو ردلیدعب هدنوش ثاربا هبهیهاو یاضعا یداعضو دیفم هح رقتم

 ريخ شاملا * لئلا هنمو روند هناود رخ یسهلوقم لالموح قانحو هننایساوا.ترمو

 للاخ كن هناخ ءایشا یسهلوقم تاودرخ تیف ی دوحوم هدهناخ ینعی * شالنه

 كناهو ینعف كيم ( شهلا ) ردففحم ندنظفل "یشال لوق شال ردول بخ ندنسوا

 قعالمرطو هقرحا اذا ثلاثلا" بابلانم اشهم هشهم لاق ردهنسانعم ققای هلیئوکس

 دهنسانعم قعای هدنن زو لاعتفا ) شاپهالا ۱ هشدخ اذا هشهم لاش ردهنسانعم

 شارت هلا هرمسا ینرالیق كنہزوب یس تروعو قرتحا ادا "یشلا شبا لاق

 ءارج ( ءاشهلا ) یسولاب اههجو تقلح اذا ةارلا تشبما لاق رد هتسانعم ثلبا
 اهلازه ع رسا اذا ءاشهم دقا لاق روند هیذقا نالوا لوزهم ريت هدشزو

 شام لاقب رذهنسانعم قمر دشراق: هلیق کو هلیوکس كنایو یحف ته ( شیلا )

 ردهنسانعم قاق هنیدوس یک یندوس نویقو هب هطاخ اذا اشیم شیب رعشلاب فوصلا
 مک ینرادقمرب دربخو مالک رب و هب هطلخ اذا الا نىلپ نأضلا نل شام لاق

 هضعب ربخاو هضعب مک اذا رہنا شام لاقي ردهنسانعم كلیوس ینرادقمرب پودیا



 هنسانعم یقمشچ هرهم نالوارکذ هدنلوق كراوط رولوا ردصم شمشمو زلوا رب
 هداموبو ششلا اهلیظو ىف صضغ اذا مبارلا بابلا نم اششم ةبادلا تششم لاقب
 ۳ زاش ردف و ی رمطظا ی ربغ ندنس هدام تع ك و یدل وا دراو هرزوا لسا

 نالوا ضراع هنیرلزوک كنمف هود ششمو ردندلسبفو ید یم هلک ببض هر ید
 كک را نالوا ضراع فآ هز و ڪ هيه كيمو كره ( شمالا ) روئيد هفلقا

 هيم یف یرزنعا اذا ءاشم هفاو شما لح لاق رود هاشم هدوم روید هبوود

 هک روند هنسشاب كيک عالم نالوا نکع یضیچ هدننزو هما ( -هاسلا ) ای

 هدن [ کروند هضرا كب یغاربط لوشو ردشاشم ینج عج دوشلوا رییعت قد رطق
 فعن هوا كیوص هدنسارو كضرا لوا و بوئلوا ذاخما رلیوق هم کو ردعثا
 هدنرلفدلوط هلیوص روغی رلپوفو رهعشا لوا ههفلوا رجا یک ایقو شاط هسلبا
 ندرلپوف و ند لهشا هلکلبا كاما بوروص هنسیدنک ینوص هرو زم شرا
 عارفا هغوقرب ندوص ینیدروص هلن رب كن آ هروک ذم شرا هسلکح وص هغ وق رب

 ةراوخ ةراج ابف یا ةثاشم ةش رط لاقب روند هتفوج كضرا هشاشمو هوا ردیا
 هنیرب كب یغارمط كنييوف كنهمکو كن هعشاو روند هلو كشوک یغاربط یثاطو

 هيلا ذرت ندنآوص هییوق هلفلوا ءدنآ یزوک ثوص هکر ونید هنسايق دوخاب
 یغاربط شاشمو یدنلوارک ذ هکردیسنج مج كنهشاشم هدننزو بارغ ( شاشنا )
 مرگ لاق هکردهنسانعم تاذو سفنو هنسانعم هنیل ضرا روتید هرب قشمو
 ةعبطلا یا شاملا بیط لاق ردهنسانعم تلیحو تعیطو سقنلا ىا شاشلا

 پولوا فیرن و ح ورکبسو تج هکروتید همدآ لوشو ردهنسانعم امو لصاو
 یا شام لحر لاقي هل وارد, | تع رسو یس هدتمدخ كسا هدرټحو رفس

 كيليا كيكه إرسك كن هزه ( شاشمالا ) رفسلاو رةلاف مادخ فيرظ فيفخ

 كجاغا ولنکی یرلکدد مس و جا اذا مظعلا شما لاقب ردهنتسانعم قوط

 للا شما لاق ردهنسانعم قمقچ قرهلوا مالمو هزات یرلهتن ناتج ندنرلج وا

 ندکیک هدننزو لیعفت ( شیشعلا ) اصخراعا هفارطا نم ج خیام ج رخا اذا
 ( شاشتمالا ) خحاا هنم ج رضا اذا مظعلا ششم لاقب ردهنسانعم قمرقح كيليا

 شتما لاق زدهنتسانعم كليا اجتسا هل هلوقم تكک و شاط هدنزو لاعتفا
 ردهنسانعم قغاص ینعو كدوس نالوا هدهعو ردموا رعح یجحسا اذا طوفتنا
 رد هنسانعم كسک یتتنیز ندنکوک نوناخو هعیج ذخا اذا ع رضلافام شتما لاق
 ثیبخ كي دشزو ربنم ( شنما ) اهل نع ایتعطق اذا املح هارلا تدتما لاقب

 هکردقلواشتم و هروک هتنایب كنرتاس تاهفا هکربد ح راش رونبد هبیرغوا رایعو
 ۵ ندنظفل شنم هدالا بسح شتم هدننزو ربع اریز ردلعاف مسا ندشاشتما

 ردت) ۲
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 هوقل و فن و ایلوخلام و» :هرلعج و نالوا ضراع ندقوغوص و هنغیدق وص پرقع 7
 هدعم تایوطرو ردم تیاغب یوو عفا هنس هض راع 9 راملاس ندعآو هاب رلتلع

 ۱ شرم لاق اوز هشت بام قهالمرط هو شرف ) شرذا ( رد ا ففج یاعماو

 رد هنسانعم قيسا هاب رلج وا كرلقمرب و شال )۵۱ یا بابلا نم اش ف ههح و

 ( یزو, کروند هر را لوش شص و هعناصا فا رطاب هکح ازا هوضصع شرم لاق

 رطملا شرم یا ضرالا يا شم یا نیما لوقت هل وا شم رمص تول زاق روت,

 روت دهض را ندیک ولی ربص ه دق دغاد روم 4 د ارم ندنه دل وا امت وک یعاربطو اههح و

 نوا ر سیمو اهم تلاش ترطم فا ریل ول یا شا
 هارج ( ءاشرلا ) مالکلاب هاذا ادا اشرم هشرم لاش ردهنساتعمقلف هدرزآ هلازوس
 قوح یریاجو رد هل راتعا هاد ام روند هننال وا روقع كناویح ره هدنزو

 تب ولطم هدننزو دماغ (هشا رلا ( تشعلا ةرشکلا یا هاش مض را لاق رود هض را

 ) سض الا ( را وص قح یا بشار هدنع ل لوق رد هنسانعم ریغص قحو لیلق

 ( شیرفلا ) ربرش یا شرما لجر لاق رود همدا ررش ك هدشزو شرا

 ی هنسن رب ) شسارمالا ( رد داعسا نالک هدشنزو لیعش نو هلی رطم هدننز و لیعف

 قعات هل وهس j هع زنا ۱9 یسا ش زنما لاش ردە سانعف ف قم ران وق بوکح

 رد هل انعم كلا )0 O با ۳ أ هد نم "یشلا شرما لاش رد هنسانعم

 ردهدلب رب هدنراید سلدلا هلیعف كی ( هناشرم ) تشک | اذا هلایعل شرما لاش
 هرجا هن سن والم وص یی هنس یسهلوقم و راد هل دی دشت .تنیش و یخ كوم ) شفا (

 لوالا بابلانم اشم "یشاشم لاقل ردهنسانعم قمردشراق ردق هجیرا

 كليس هلا هن دىن رب نوجا كلا هاب ندقشالب و ند رمفرز لاو بود یت د ها ا

eكلتا تموصخ و اھم د حطق و اهفیظت) ىس اه اذا هد شم لاقت  

Eقعروص ب ول زا یترلح وا شک ک و هاداع ادا ا الو شم لا 9  

 بوغاص هح هس ینلام تا 5 رب و هفا رطا صم اذا مظعلاش ۵ھ لاق رد هنسانعم

 كنندوس كن هقاو و دعب ارث ذا اذا نالف لام شم لاق بنز ی

 اذا ةقانلا شم لاق رد هنسانعم قحوقیلآ هده یرادقمر بوغاص یرادقمرب

 وب هدننزو لعفت ( شسقلا ) اریط یا ادم اشه همطا لاقت ردن د فیطلو. |[
 صم اذا مطعلا ری لاق رد NE قەروص بول آ هد عآ ینرلح وا ای

 شم لاق رود هغلغاب و و رقم كذيس لا هدننزو رومیص ) شوشلا ) هفارطا

 رک زد هتسو یرلک دا ربیعت هره هلن تعف ) ششللا ) دیلا هب سامو ھو شوشلاب ۰ هد

 تست سم ہوس

 أ

 ردق كيک نکل بولوا یمچ یک كيک هجرکرقچ بولیرویس ہدنرالوق كراوط
 ِح سس تحت
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 ۵ نو کز اد ۹ ۱ ۳

 e 3031735۳-85200 ندنکلیس ا كب کاوه دوش ندنل-آ ك ھن
 ا یزریکس درلاو رحوا عوجنم تلشا اذا عبا لا بابلا نم اشدم ینب۶ تشدم

 ۱ لز و تسح الف هود لوق ىلع ردهنسسانعم ا كر هاو هح زآ یاو كئوک

 ا یکتآ هفرو لولد هفلوا كباپ یشن ردو یلآ كعرلا دردیروب نرطاو
 ا هده یفا؛ را ر یرب نکر روب یرازوب جا كنب رکنب كنود شعبلادنع

| 
 أ

0 

 لا ۳3

 رو ردا تلفن تدنسلوا قیراپ كتير همکف, هکروند هفلاچ قویط نالوا

 (شدمالا ) ةنوشخو ةرج یا شدم ههجو یف لاقب روید هننوشخو ترج نالوا
 لاق رود هیسک نالوا دردجاو زآ یاو كشوک یراریکس كن لا هدننزو رجا
 همد آ لودرهم و رازب و ةفد و ۸۶ و واخر هدب بصع یف ناک اذا شدوا لحر

 لچر لاق روند همدآ زآ کارداو لقعو لوزهم یا شدما لجر لاق روند
 یشیورو هک روید هبهفا لوح هدنزو ءارج ( ءاشدنا ) لفعلا لبلقلا يا شما
 ۱ اذا ءاي ددم دفن لاش هلوا كاچ یشنهریدو یشاا كس رالا قرەلوا ۵ زانو فیطل

 ۱ همد | تسد هربج هدنزو بانک ( شادلا ) ریس نسح ف هعرس اهیوا ف تناک

 كءدوک هلیعف كيم ( ةشدلا ) اهقراس یا ديلا شاد لجر لاقت هنم و رونید
 كلادو یها كيم ( شدملا ) ةفخ یا دشدم 1 لاش روند هغلوا هحزآ یا

 اذا لوالا پابلا نم. اشدم لجرلاشدم لاقب ردهنسانعم كليا لکا هج ذآ هیوکس

 (شودم وشدمو) الیلق یطعا ال وتم لاقیرد هنسانعم كمریو هنسنزآو البلق لکا

 هیطعااعیا اشودمو اشدم هتشدمام لوقت روند هب کر ب و هحزآ هدنزو روبص

 یاضعاام یا ییشدمان لوقتو ردسذلبا طیلغت یره هنم تشدمام ح راش

 هثسن هج آ هدرلنو هدنزو لیعفت ( شیدقلاو ) هریک كنءزمه ( شادمالا )
 1 شادتمالا ( اش یاطعا ام یا ینٹدءامو ینڈدماام لوقت ردهنسانعم كعرو

 لوش رد هنسانعم قاق هلل وصا لوق لع قلآ نددیک رب ی هتسن رب هد راو لاعتفا

 زره :كلاد و تیم ) شوقدرلا ) هتبلتخا وا هنذحا اذا هد. نم هتتشدتما

 | دور ظفلو ردفورعم تاب نانلواریبعت شوکناجرم هلفی رحم هکردیعسا شوج زم
 ردکید ولقلوق قسشموب دارم ردکید یلقثوقولوا هک ردیپرعم یمراف شوک درم
 عورو روند ها رفعز شوق دمو رلیدلیا لادا هفاق فا مش یھی" هدن رعم
 هن راقارط هدقدارط ینرلحاص ناوسن ر :دلئام هډڊاوسو ترج یتول هک زدیمما بیط

 | (شوجمز رلا ) یدنلوارکذ هکهت رونید هیسکولقلوق قشعو شوق دمو رارروس
 [ روید هاب مات شوف دم نانلوا رک ذ ید ليڪ ك همه یازو كيم

 لقلوق هراذ هلکشد هغلوق شوک و هبهراف نزرم ردي رعم یسراغ شوکنز سو و

 هلق وه اسو لو مبغ هدنن زو مزمز روند قسعع هدییع هروک ذم تاب ردکعد"
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 ثیعلا یا شالا لغتشي لاش رود هب هنس هد وڊ هلی وکس ثكيمو یحف كمال

 ددا هب رقرب دنا رف هدنژزو بحاص ( شمال ) "

 قمواص یا عفد کا كنه و ا كيم ( شأملا ) ¢ ملا لصف ل

 ندزو رب رويو هعفد اذا ثلاثلا بابلا نم ا اذکب هنع هام لاش رد هنسانعم

 اهاص اذا ضرالا رطلا شّأم لاق رد هثسانعم كمرتوک بو ريص یروماچو اربط

 قمریآ هللا راقمرپ ندهتسنرب ییهنسن رب هلیئوکس كنهیقوف یاو یحف كم ( شتلا )
 یتسهم كن هاو هعیاصاب هقرف اذا یناثلا پابلا نم اشتم "یشلا شثم لاش ردهنسانعم

 ابالثحا اببلتحا اذا ةقانلا فالخا شتم لاق ردهتسانعم قغاص های همای قراغض
 رود هضابب نالوا ثداح او ط لرامدآ مک هک رد هنسانعم شو شتمو افیعض
 ر ی هوس یا شثم م هسصد یف لاش رود هتلف و فءض نالوا هد رمصد و

 تنشن ندقلوا تلعو فعض هدنسهرصا ۸ روید دیسک نکج تج.ز هدقفاب هدننزو

 دیک هلیع كيج ( نوشجالا ) رظنلا هيلع قشپ ناك اذا شتما لجر لاقي ردا

 نوکهام هکردنبقل كمدآرو روند هیهغبصم بای عونریو هنسانعم هنیفس روند
 جام یک هام هنآ هک رد جزم ردکعد له رهح یآ ع یلکنر یآ ردي رعم یس راف

 یتل آ هیهرمصب هلیصف كيم ( ةيناشجا ) رولوا هلا دحاو هجو یبرعت هلکغد ید

 دیسک مان شه نالوا یبهلوک كد وعسم ن سيق ردیدآ حض وم رب هد هفاسم ليم

 هل دش هدنزو شحو ( شحملا ) ردندنلدف بس تا رییغت نونو فلا رد وسنم

 ادیدش اهعماج اذا ثلاثثا بابلا نم اشحم هثیراج شح لاش ردهنسانعم كليا عاج

 یتسرد كناو اددش هک ۱ اذا ماعطلا شح لاش ردهنسانعم كع ماعط كب كىو

 ینیداشوا یوص لیسو ملا نم هرشق اذا هدلج شع لاقب رد هنسانعم قع وص
 (شح امل ا) هعلتفا اذا هيلع مال ليسلا شحم لاقب رد هنسانعم كمرتوک بو روق یهتسن

 ریثکلا یا شحاملجر لاقب رونید هلوکا ندا ماعط لکا ردق هجاوا یک مولطی راق
 هنسانعم قلی هرزوا ینا كحراش رونید ههنسن یقایو هنطب مظعب یتح لک الا
 ناس ( شعملا ) قرع یا شحام "یش لاش زود وحی نت شع نالوا

 ا یش لاقت ردهنسانعم قارحا شاحا روند هب هنسن یقاپ ید و هدننزو

 قر یا شاحموه لاق رونید هیهنسن قنای هدننزو باغ ( شاعلا ) قرع یا
 هنساتعم ثاتا و عاتمو روند هغلیهاپس و هنیابسا و هدننزو باصم ( شاحا )

 تداع هک روند هتعاج عقم ندهق رفتم لئابق لوش هدننزو باتک ( شاحلا )

 هدشزو لاعتفا ( شاعالا ) ردلوا ردا ناع و دهع هدنن شتآ هرزوا باعا
 هانادمحم یاخ ( شغمشا ) قرنحا اذا "ربا شعما لاقي رد هتسانعم قلوا قرح

 (شدنا)ا رک دل رحم اذا لح را شخ لاق رد هنسانعم كلنا کرم قوح هدننزو لعفت :

 ي
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 ( شیثکلا ) عرسا اذا لج را شا لاقي ردهنتسانعم كليا تصر ید وب
 اوطلثخا اذا موقلا شبكت لاقب رد هنسانهمقاوا شروم شراف سا هدننزو ج رح
 ید سسفآ یراک دد زدنف رود هنوف نافصفص هد زو دفن ) شدنکیلا 1

 ثفل هلا همه نش دوخاب لرد شسدنک 4ا 44 نیس نیمه هروهشم یو راد

 یراجوا كنسهلوقم هو ملک ههباوکس كلونو یا كفا ( شئکلا ) رد4ودم
 هفا رطا یا هنف اذا لوالا بایلا نم ادنک ءاکلا شنک لاق رد هنس انعم کو

 هسار نل اذا كاوسملا شنک لاق ر ردهنسانعم ققشمو شاب كك اوسم ولت وشخ و

 هرهچدب و قجرویف كب یرلچاص هکرونید هیسک لوش رسک كفاك ( ءاشنکلا )
 ندرلن [ هکرونید هرلکوک لوش هدننزو تاراز ( تاغانکلا ) 4وا رظنم تشزو
 بعشن یا تاشانک لوصا لاقب رد هشانک یدرفم 4وا بعشنم رانادفو را رالف

 ههعوج نانلوا دیف داوفو دعاوف هد هبراغم حالطصا هکربد ح راش ع ورفلا اهم
 نوحما قتوط كاپ یشیارب هیرمک كرمه ( شانک الا ) رد و قالطا هشانک

 یضف كفاك ( شوکلا ) همتا اذا سالانع هشنک | لاقب ردهنسانعم كمرد وبا
 سار روند هتجوآ كنشا کد هدننزو هما ( ةشاوکلاو ) 4 وکس ڭواوو

 هنع شاک لاقب رد هنسانعم ققروف بویلکلب ندهنسنرب شوکو هنسانعم 4 وکلا

 اهعناج اذا هشراج شاک لاش رد هنسسانعم كليا عاجو عرف اذا اشوک شوکی

 هكر ديما ماعط ولردرپ صوصخم هنسيلاها ناع ةدلب هدننزو نالص ( ناشوکلا )
 کروند هو لوش هيه كنءزمه ( شایک الا ) راردا بيرت ندقلا هللا رب

 "یدر لوق ىلع نوعغلوا هجا كب هلوا شلریک | رارکت یک فوصو ریرح یمهدام

 فوصلاو زانا لثم هلع دیعا یذلاوهو شایکا بوث لاقب روند هو یرتکو
 ییدلیا لوص وم ھےس هلک یذلا فوم یروا زم طفل گرد ح راش "یدزاوهوا

 نالوا باوص هدنوو رددنلیف قالخا بو هدندنعراضعب ردیبم هنفیدل وا د رقم
 ردیعا شاق عونرب ندنرلشاق ن هک ردقلوا ها هدحوم یا
 لاقب رد هنسانعم كليا درط هطددشت كنیشو ىحف كمال ( شللا ) ( ماللا لصف )
 هب بد کا فو رعع یرلکدد قاع شلو هد رط اذا لوالا بابلا نم اشل هشل

 ندهتسرب نورد هدننزو هلزلز ( ةشلشللا ) رونید ههلغ نانلوا ریبعت شامو رونید

 كليا ددرت قوچ هوا یرب بویمهدا مارآ هدربرب هلیبس كليا پارطضاو ینوخ
 ( شالشللا ) هژاشحا برطضی و هعدرقل ددرنلارثکی یا نالف شللی لاقب ردهتسانعم
 همدآ ققروف نالوا رولوا ب ططم بو هرد یسیرحا ندهنسن ره هدنزو جالل

 هدننزو فتک هلفاف ( شقللا ) ءاشحالا برطضم یا شالشل نابجوه لاق رونید

 ( شللا ) لاب سباب یا شقل نش لاق روند همولطو هیهرق یروق هنهک تیاغب
 كمال
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 هرزوا ف راضع و لوا لوق یرلضعد كن هر وکذم ق نکل یدلبا 5 هابا دد ر 1

 كفر وت بوکح ف وص كنس هل وقم لو 5 راشو ی وق RES زار دیا ملکت :

 هدننزو ج ربز ( ش کتا ) ءافتسالاب وام ح "زمب ال يا شکشکی ال رحم لاقت رد هن -انعم

 لقا یشبف و نیل ندم ز وا فور یھ E ما مزوا سەما د رکحو كچوک عون زب

 روا س شوق و یزژوا شنس شکر هدیکر توت شوش هد. ر اف رول وا لس [وخوز > و

 یدنل و ۱ ۳ هک نشد يفد ام هدد اعم مدو ا زو هش رک( دشکلا) ردب راک دید

 لاق رد هنسانعم كمشليا هغا زودو هغآ شوق هدننززو ج رحدن و ) شنعكتلا (

 ANE شنغن لاق رد هنسانعم قابو دکیخلا ف بشن اذا راطلا شنعکت

 تسحا هکنشو رم( شیکلاو ) هلیّوکس كوو یھ كفا ( ا 32
 یا الا شیک لحر لاش و عی یا شیکو o لحر لاق روند همدآ لالاح و

 هدقدل وا 5 هغاسص و روید هی 1 یرکذ .e شیک و ۵و را زالا رم

 یاب عونر ۷ سهم كب هفان شکو ا شنکو شک سرفو

 بایلا نرم ایک فیسلاب تک لاقت ردهنسانعم كمك یرل> وا كەر و رده ۸
 یف اذا دازلا شک لاق ردهنتسانعم كزگوت ءربخ دودازو هفا رطا عطق اذا لوالا
 اک: لا شک لاق زدهنسانعم .قلوا كالو تد هد زو هساجن ۲
 هم ا ور هاش وواو یو ان نمالنا بابلا نم
 شوک ةاش لاق روند هنویف كحوک یسهم دوخاپ هصق یراکجا كنسهم هدننزو

 هک لو مءدننزوآ لسفا«( شک الا )غدا رهو او یا
 لحد لاق هر نمروک هج ویا یهنسن رب هاغلوا فیعض یسهسمای توق هک زود

 تو راص ا ع وج A ك هو ار هاب دیک كنه زيه ) شاک الا ) نيمدقلا

 هدننزو لیعف ) شیلا ) عج اهفالخا سصاذا "دقالاب نکا لاش رد هنسانعم قله

 تعا هدننزو لعفت ( شکتا ) قوسلا ف دج اذا یدالا شک لاقب رد هتسانم+ |

 هلس رابع شیدا شال و» نا یلاعت هل اطخ هب هب راج رب ها عا نزرب هده دابو رلیدلبا

 7 ریصقلا یا ی > لجر لاقب روسد همادآ درو ی رلفایا و صرب داکیال ناک اذا شا

 تمروس یا دهحو دج یهودو هجا اذا االف ننک لا ردهنسسانعم كمردویا ||

 شراب شروب بولیزو یردو عرسا اذا لجرلا سکت لاتش ردهنسانعم كلما |
 ۱ هدننزو لاعفنا ( شامکتالا ) غقجاو ضبقت اذا دلا شكت لاقب ردهساتعم قلوا |
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 زودوولئا كيو نطبلا دهظعلا یا ءاش رک أ رما لافب روید هنواخ لئراف كوب دنن زو
 یرللایو اممسجا یوئساو اها رثک اذا .اش رک مدق لاق, روالوا قالطا هغایا ولنابط
 نیم الا دما یا ا 3: ناتالاقب رود هکشا قاق نالوا و كب یزروک و و

 ماطسب هاسرکو ةدیمب یا ءاشرک محر لاقب رولوا فص و هتبارقو محر نالواقارباو
 هد قازا هلا انک هدنیالو عرف هد لو شف ) CF ( ردیما یم رف اف نا

 پاک ( شارک ) ردیم*ا يردب كنه فرب هدنزو نافع ( ناش رک ) ردیعما رهشرب |

 هنایب ثكح راش رد دآ اس و رب هد زو راز( شازک ( ؛ردب دآ كغاطر هد زو

 رنک لب كلان ( ةشبركلا ) روشب کری قید دردم درک |

 مامط ول رد رب بۆ ری ( دتشرکلا ) رود هیممطا شفنوا مع ه را

Eردپا حط بوی غ ابو تا غا ب و... ڪ یرزکد یس هكا هود ( 

 ( شیرگللا )رولوا یرکا کد رکج هکروند د وات عور هد زو هد ) هغ کلا ) |

 هبطفق اذا ههجو شرک لاقب ردهنسانعم قمررو بودی | یزو هدننو لیعفت
 لغ اذا لج لا شرک لاقب رد هن ساتم قاب یزوکذم ماعط یرکدید هش رکمو |

 اذا موقناشرکش لاقب رد هنسسانعم ثاکرب سان هدننزو لعفن ( شرکتلا ) هشرکلا

 اذا ههحو شرکت لاقن رددئسانعم قاتروب بویتک | یزو كنهسکرو اوعنخ

 هکر دهنسانم قلوا هشکعا یمهیامربنب كخالفواو كننزوق ( شارکتسالا ) ضبقت
 ( شیشکلا ) اشرک راض اذا ةعفنالا تشرکت-ا لاقن رولوا هدقداذب هغمالتوا توا:

 لاق ردهنسانعف كمتوا ربشخ ریشخ یسیرد نکررو ینالی لرکنا هدنزو رب زا

 شیوه لاغو ایف نمال اهدلج نم تناص اذا ینانلا بابلا نم اینک یفالا تشک

 ردهنهانعم له رکوک هج هتسهآ ءادتبا یم هودو اهدل- توص یا ییفالا شیذک

 . . نک ودوھو 3 روهظ کرانق هد وک تارنشلا سکو تکلانود وهو الوا ردهاذا لا کلاه |

 شیڈکو اہلایلاغ توضیا بارشلاشیشک عم لاقب رونید هنسیدمشقو هنسید رةفندیا
 قرالوا مسا هدرلنو رونید هنسیدراچ نالوا لصاح نکرقچ شتآ ندقاغچ دنا |

 ( هشکلا ) تحاص اذا ةرقبلا تشک لا ردهنسانعم كمروكوب یععق رغص و ررلغتسم
 كفاك ( شكلا ) روید هحاص مانوط رب دوخای هلکاک نالوا هد هج 4یض كفاک

 بعلي یذلاوهو شکلا احلا ا لوق رونید هب یشآ قجلتآ جاا ام رخ هلیعح

 هدشزو هلزلز ( ةشکشکلا ) ردد رقرب «دنساضق ناجرح هيف كفاك ( فک

 نکررو ینالپ لرکناو برهاذا لحرلا شکشک لاق ردهنسانعم قجاق بؤقروق

 اهدلح نم تئاص اذا یفالا تفکشک لاق ردهنضانعم كوا شاق نشا یس رد

 باطخ یفاک هکر د هخجق تغلرب صوصخ هنس هلق هعیر دوخاپ دساوت رک

 تست وسعت

 اک هدندنع رلضعب و درد شاع هدنماقم كيلع الثم بودیا ل لدب ییش ندشوع
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 ندنحوا قرهیلقنرط یربخ رب نددهسکر هلرسک كمربه ( شادک الا ) ردیمسا

 دارو هنه ف رطب ربخا یاری سا لاقب رد هنسانعم قلوا رادربخ ندنغاج و

 ما اس هغی ها نشدک | هروک دنا كحراش نکل ردهلیس هغیص لوهجم ربخا

 ردقفاوم هبهدام لوا هجرت رولوا هنسانعم كلا نایب بوج [,ینحوا كربخ رب
 تک لوق رد هنس انعم قمر وف ششحو هیطع 4ب رقت ۳ ند هسک رب شادک او

 هدننزو هج رحد 4| هدحوم یاب ( ذشب رکلا ) تبصا اد اک تشدکو ءاطع "هنم

 كمدآ ولیغافویو هطبرو هذخا اذا هشب رک لافب ردهنسانعم قلب بوتط لیهنسن رب
 قهارهعو دیقلا یثم یش یا شب رکپ وه لاقب ردهنسانعم كروب یک یشوروب
 لاقب ردهنسانعم كمردشلرب بوروش وید یرلقاا نوجا تلاح رب یرهغ دوخاب
 هدننزو ج رح دن ( شیرکللا )_ هوحو بوئولل هعاوق ناب عم یا نالف شب رکی

 ( شرکلا ( ج شت ادا داملا ا 2 لاق رد هنسانعم قلوا شراپ شر ون و

 نروتک ۲ رشد همهبنکشا هدنزو فتک ( شرکلاو ) هل مک كفاک
 ع زنا لاقت هل رابتعا هدعم ردتژوم ویو ردهدنل زنم هدعم هدناسنا رولو هدناویح
 هيلا تدحو ول * لثلاهنمو ناسنالل ةدعاا 2لا ربع ,رنم لكل یهو هشرک نم ةرملا

 غ یظفل "افو ردهدنکبس هتلعفل ردردقم هیارج "هلج هدنو الیبس یا * شرک اف

 ر هتسک رب هک ر دوب لصا كاثم و ردا فاضم او یصن تلاح كنظفل

 قسمص نوجا كمروشپ هرجا یسهنکشا بویلهراپ یتساضعا عیج پودیا مذ ینویق
 كن هنکشا هد رلک دید هلا عضو ید یرلن آ هلغلاق ورک یوضع ضم یدردل وط

 فیلکت لکشم مارب یدلیا دارا یرو رم مالک هلغمالاق یری قح وق , هدن عآ
 شرک و رونلوا برض E ناب ینغیدلوا ج راخ ندرادتقاو ناکما هدقدنل وا

 هدلو راغصو هایع یا هش رک مه لاقب ور قالطا هرافص دالواو هنلایع كناسا

 نیرکب یا ون شرک و نم یا یشرک مه لوقت رووا قالطا هب یناسنا تفاججو
 ا روشد هنسدنق ا وص ۱ كخاط رب هدنراید بالک

 ردیتسهدیزک كنغالتوا هود هکر ددا قلتوا رب و ردهدنرق مع هروک هناي
 یساب درو رم رپش روشلوا قالطا هنسیلاها طساو رهش هدقارع نویی
 هلا لبج رپ الاح هنقرط تاللادبع ند هنوما نایب جت ءانلادعب ملاظ جاج نالوا
 RS هنشکشا عب هدنش رک كضرا عقاو هدننایم دفوک و هرصب ینعب نیم

 نک هتناکم ها رررح ود مدلیا ام هلا طساوو انب رپشرب هدنطسو نالوا

 شرک لاق ردهنسانعم قعشت رو بوشر وب یرد هلنیتحف ( شرکلا ) یدنلوا قالطا
 یحاص رکسع کیا هش گلاب هسک ریو ضبقت اذا عبارلا بابلانم اش رک دلیبا

eeءا رج ( هاش رکلا ) هدارفنا دعب شیج هلراص اذا لجرلا شرک لاقي  

 ۷1 ینا
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 لاق رد هنسانعمكلبا لک | هيلوكس كفلاو ىف كفاك ( شاکلا ) 4 فاکلالسا
 هب وكس كنابو یصف كفاك ( شیکنا ) هلکا اذا ثلاثا بابلانم ائاک ماعطلا شناک

 لوق لع شریک هنجوا شمردلوط یتشاب کیا هکر وند هبیزوق كکرا لوش
 هدیکر هلوا شم رک هلب درد ینه شهرق یاراشید هيعابر نالوا و رکصاد راشد دوا

 كتهامج رب موقلا شیک و رولک شابک او شابکو شکا ی رونلوا رییعت جوق
 مهدیسس یا موفلا شیک وه لاقب رولوا قالطا هنسهدرک سر دیسو هنغوبشاپ
 ن يلع نت دجاو ح ابصا ادم ن دجسا ندنیدحم رد دآ عضوم ر شکاو هد فو

 هشک موب ردیعسا هلق رب هدابر لبج هدنزو هرغ ( هشنک ) ردنداروا نایشیکلامن
 مالسلاو ةراسلا هيلع ما رغف یسهفناط نک رشمو ردفو رعم موب رب ندی مایا

 هدنصوصخ كليا ثذابع همانصا یدا رردا قالطا هشک یا نا هنرلترسح

 وبا موسم اریز ىدا راردیا هیبشت هپسک مان هشبک وبا یعارخ ندا تفلاحم هشبرق
 وا ضعبل ادنع یدا ردیا شنسرپ هک وک ما ارعش بويللا تيدوبع همانصا هشک

 كفانم دبع ن بهر نالوا یرادح ندنف ط یرهدلا و كهللا لوسر ترشح ةشک

 لع یدا هیش هموقرم هلتهج مادناو هیلح نیزک لوسر ترضح یدا یسهنک

 یسهپنک یبوز كنهیدعس ةیاح نالوا یرلهعضرم كاوسر ترنح هشک وبا لوق
 ملس نداها هشیکوباو یدیا یسهینک یسهجوع كنلغوا كنءروب زم دوخاپ یدیا
 ثدح یلولسلاذشیک واو رد رهبنک یراغالا دعس نب ورعو یسودلا سوا دوخای
 ردهسک ییا هدنزو باتک ( شابک وبا ( رد هيا ةيعاضفلا ) هشک ما ( ردفو رعم

 كفاك ( تاشیک ) ردرخآ تدجحم هک ردیدنک یربو ردیعت اب ثدجحم "هک ردیسیع یر

 ریبز( شیبک ) ردراو وص رب هداروا رد رلغاط هجن ر هديراید هبوذ ونب هيف

 شابک نب دم نب دجا ردنداعسا هدننزو با ( شابک ) ردعضوم ر هدنزو

 دادش هک شابکلا ن ننس اواو شابکلا سایلا ی رفعجو ردندع باصقلا

 قعالم رط هک رد فدا مو و شدخ ) شدکلا ( رد راثدح را ربد هدشزو ۱

 هلغارنم دوغاپ هلحفو هشدخ اذا یناثلا بابلانم اشدک هتشدک لاقی ردهتسانعم
 كمرویقاق هللدشو فنعو روا فیسب هبرض اذا هشدک لاقی ردهنسانعم قمروا

 اذا هشدک لا ردهتسانعم كعکو افذع اعفد هعفد اذا هثدک لاق ردهتسانعم
 هدرطو هفاس اذا هشدک لاق ردهنسانعم قغوق بوروس یدازوا نوزواو هعطق

 شدک لاق ردذوخ ام ندلوا یانعم هک ردلبعتسم هنسانعم كليا بسک بوکح كماو
 هنسانعن قمریوق شدخنو هیطع هلبرش رب ندهسکریو بسک و حدک اذا هلایعل

aمربم هدننزو دادش ( شادکلا ) تبصا یا ءاطع هتم تشدک لوقت  

 || لجن رب هدنزو بارغ ( شادک ) دکم یا ش دک وه لاق رونید هلاس را ا

 ردیعسا
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 هدننزو رجا ( شلقالا ) ردهدلب رب هدهیق فا هلیعف كفاف ( هناشلف ) ردهدلب

 یل اود تباع با رانوم هک ریذ حراشا ردرلپمما مما هدننزو دادش ( شالقلاو )

 شلک ود هدنزوب ارپ هدننزو باغ ( شامقلا ) رولوا هیانک ندرلهسک بعالتمو ليحم
 هلفس ردیس4وقم ترم ترخ هک روند هنیرلپترق باوناو ءایشا نالوا شان آو
 درا یا اشاق الا یناطعا ام لوقت زدینبم هبانعع وب قالطا شاق هسا "هلاذرو
 نداروش هئوکس كيمو صف كفاف ( ششلا ) ممّلاذر یا نسانلا شاق ءاجو هدح وام
 نم اشق لجراشق لاق رد هنسانعم كليا عج ءایشا شات نانلوا رکذ نداروب

 ۱ ۱ ردیدح كن هباسن مال بدج هک رد و نا ( هشماق ) شانقلا عج اذا لوالا بابلا

 لهح واو هلا دوس هک ردماعط ولرد رب صوصخحم هبا عا هدننزو هنیفس ( شیلا )

 یدلوب هسک رب هدننزو لعفت ( شتا ) راردبا بیئرت هلیسفوقم یمن كنبزوبرق
 ردهنسانعم كلبآ لکا هد هسا ندنلسف لوک أم انو رنک رد ره یهنسن کید ریک هنلاو
 هدننزو لیعفت هلون ( شینقثلا ) انود ناک ناو دجوام لکا اذا لج را شمقت لاش

 صقن مورنش ۸ یا لوها ءان ىلع هيف شنق ۸ لاش ردهنسانعم صرقنتو ریصق

 روند هبیراف هجوف هلیسهدایز شعشرو یسیرد هدننزو شرمچ ( شرفتقلا )
 رب ندضرا شانحا هلسک كنافو كفاق ( ةشفنقلا ) روند هنشاب رک ذ یریاو

 یسردو ردیرلکدد یجوب ماست هدیک رو كرت هدیسراف ردید آ كجوب كجوک
 | یسرد ید و هلیسهینب لعاف مسا ) ةشفقنلا ) رونید هیراق هحوق ششرو
 قشرو بولیزو هدشازو هجرحد ( هشفنقلا ) روند هیراق هجوق ششرو
 ردهنسانعم تكمر رب رت ارت یهتسن رو ضبق اذا لج را شفنق لاش رد هنسانعم

 هکرونید هیسک لوش هدننزو طبالع ( شفانقلا ) امیر هعج اذا یشلا شفنق لاق
 یا شفانق لحر لاق هلوا قلصتو ابق یاقضو لرقبق یک تا لزق شلواف ینورپ

 الصا هدهسلوا رخاف هلیسدیف لعاف مسا ( شفنقلا ) للا انا فنالا شقا
 ف شفنقم لجر لاقب ردنایلوا هماج بیذ رونید همادنا ناشیرپ نالوا نمای سابل
 همد [.هحوج ولهثح هدرخ هلم كفاق ( شوقلا ) هسللاو ههلا ج یا سابللا
 هسلکلا عزالا تنپ هلاه ( هشوق ) ةثملا ريغص یا شوق لجر لاقت روند
 ار رکم (شوق شوق ) ردیسهدلاو كنیرلتضح هنع هلا یر لیلنادیز هکردیس]
 ردهدنرب شوا شوا هدیسک ر ردیسهباکج رازآو رحز صوصح دنیسف كيوک

 هه نالق هدک اکتو هددصا هرکصندک دلسک مزوا هدشزو هیات ) ةشاوقلا)

 روتلوا رکذ هلیا ربش ما مق هک ردهدلب رب هدمغ ناشو رونلوا ریست قاشب هک روند ا
 ردیسا كننابسا وا كفت قفواو ترم ترخ ( شام شاق ) ردهدنبرق مت یی

 ردامس رلیوص هک ایوک
 ےس



 )کا د ٢ ت

۱۸ ۱ 
 حس وا

 نا رطق رولوا قالطا هصالخا :روس هلا نو فاك روس ندهیئأة روس 4بس هب
 هلازا یراهباش مش و قاشا ندولف رءروسو یک ییدلیا لازا ییضم زوبا
 صالخالاویر زاکلا ی روس یا مث * شش تأرف لوقت ردعف واقالطانوحم ر اک دلبا

 شهر ( شعفلا ) برا ءانهلا شفشف اک نان رت رشلاو قافنلا نم ناخ رملا ىا
 هعج اذا ثلاثا باپلا نم اش “ىلا شف لاش رد هنس انعم كمردكر هدننزو

Eشعف لاقت ردهنسانعم ككا یرغوط هنریدننک شاب كفوبحو كحاقآ  
 نا وسن هک ردیا بکر رب هی هحد وه شعفو هیلا هفلطع زا ةهبشفنا س

 شعق لاقي ردهنتسانعم قمی ینساوقم انب شعفو ردشومق ج رد 7
 یس هد دوکو روند هعدآ فیفخ هدنن زو لورم "( شوعقلا ) همده اذا هربغو «اسلا

 نالوار ردلاف یرفو ینشاب نکرروب هدت زو ءا رج ( ءاشعقلا ) روند هود نوغ وب
 پولاچه ره دن زو هج رح د( ةشوعقلا )اهسأرةعفار تناک اذ |ءاشعق هقا لاقى ر ونې د هبهقاب

 قاقب بوکچ انہ هدنن زوج رح دت (شوعفتلا) هع رص اذا االف شوعفلاقب رد هنساتعم قم
 ردهنسانعم قلوا یناف ریپ تیاغب هسک ربو مدجت اذا تیبلا شوعقت لاقب ردهنسانعم

 ردهنسانعم كمك بوچوک ندنرارب سان ( شاعقنالا ) ربک اذا عیشلا شوعقت لاقب
 طناخا شعقنا لاقب ید هنسانعم تلقي ابو اوبهذف اوعلقنا اذا موقلا شعقنا لاقب

 هلأ ددش لکا هنوک رب یاعط هلیئوکس كنافو ىف كفاف ( شفقلا ) مدنا اذا
 | لک الا نم پرم» وهو لوالا بابلانم اشفق ماعطلا شفق لاقي ردهتسانعم كم

 شففو اربثك اهمکن اذا ةأرملا شفق لاقي ردهنسانعم كليا عاج قوچو ددش
 ردقجهلوا شوابو قعش ردییرعغ یسراف شفک هک رونید هفخ هصق یجوک
 نالق هدهعو املاح عرسا اذا ةقانلا شفق لاقب رد هنسانعم قلعاص دوس هلتعرسو

 هضفن اذا ع رل ایام شفف لاش ردهنلسانعم قم رص بوکلس هلتعرس یدوس

 هعجو هذخا اذا ىلا شفق لاقب رد هنسانعم كلنا عجو ذخا یهنسن رو اعیرح

 قمروا لجلقو هلکنک دو طاشن یا شفق هل لاقب ردهنسانعم طاشنو شینجو
 ثیبخ كب هلنبتعف ( شفقلا ) هم اذا فیللابو الا هعفق لاق ردهتسانعم

 بو ريک هنکلد روا راسو كجروا ( شافقنالا  رونید هرازسرخ نالوا رایعو
 رج ا اذا هریغو توبکنعلا شفقنا لاقب ردهنسانعم كلزوب بوروشوید ینرلقایا
 یجوب ماست بولوا كچوک هدننزو باحم ( شالقلا ) هعاوقو ءریمارج مو
 هکلکچوک هدننزو هیاح ( ةشالقلا ) روند هئیش نالوا ضیقنمو قشنروب یک
 سلدنا هلیعخ كنءزمه ( شلفا ) مصقو رغص یا ةشالق هيف لاقب روند هغلهصقو
 ( شولقا ) ردنداروا یشلقالا یسیع نب دعم نب دجا ند ربهاشم ردهدلب رب هدنراید

 رب هدنسلدا هلیخف كفاف ( ةشويلق ) ردهدلب رب ندنلاعا هطانغ هدنزو بولسا
 تست ۰۰0۰

 رد هدلب
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 شی ؟ ےشچ ادک و انههو انهه نم لا اذا لحرلا شف لاش رد ه:سانعم كجا

 لحرا شق لاقب ردهنسانعم قمزدلاق بورود هکمنا یاعط ییدت یبوک ند رفس
 ةعجاذا "یثلا شقلاش رد هنسانعم كمردكر و ناويللا لعام هيلع ردقام فل اذا
 رکو الح ع سا اذا ةقانلا شق لاق ردهنسانعم قغعاص "ربت ربت یزاوفو

 "یا شق لاقت رد هنسانعم كمردیک بو زاق هللا لا ی هنسن یمهلوقم قشالبو

 رد هثسانعم كرو یکیشورو كم دآ لوزهمو نو زو تاڪ یتح هدیب هکح اذا

 ی هنسن یرافدن آ هکلیدنروپس كقلخ و لورهلا یثم یثم اذا لحرلا شق لاقب
 شق لاقب ردهنسانعم كلبا لکا یتراف رق كما شکرب ندهقدص و لاوس دوخاب

 قعروف تواو ةقدصلا رسك لكا وا لبازملا لع سالا هيقلي ام لك | اذا لجرلا
 لاه ںدهنسانعم كمك بوک هلتعرس قلخو سى اذا تابنلا شق لا رادهنسانعم
 امرخ رنکو ضارب هشبا هلیحضف كفاق ( شقلا ) اولفش اوقلطنا اذا موقلا شف
 ید وب ) سشيدقا ( روند هب هغوق كوي و یرباو یک لقد روند هنج اغ آ

 لكا اذا لجرلا ششق لاش ردهنسانعم كليا لكا بول آ ندارو نداروش
 بوحوک هلتعرس قلخ خد و هدننزو لاعفنا ( شاشقنالا ) انههو انهه نم

 كفاف ( ةدقلا ) اولفخ اوقلطنا ادا موقلا شقنا لاق ردةنسانعم كمك
 كجوک یسهثجحو روند هنسیرواپ نالوا یثید لوف لع هنوهم هلرسک
 . هیاسفنخ و هما ةريغصلا یا ةشق ةييص لاش رولاف بویفلیوب هکر وند ه رق هحوحب
 مارب هشيا هرکصندکدلکح_ هننرص راوط شفلغای هللارطق و رددآ كج ورب هیش

 ةفوص و ههطت یتزهضمن ًانهلاک هفوص حراش رونید هب کتسوب نالیتآ هلفلوا
 هدننزو باغ ( شاشقلاو ) هدننزو ربما ( شیشقلا ) ردشلیا بیوصن ینلوا ًانهلا
 شیشق و هنسانعم هطاقل روند هنسهلوقم تنروشودو یتنولو نالیریدلاق ندرب

 هکرونید هب ید رشف نالوا رهاظ هلکم روس هس رب یرب یسیرد نکررو كنرسق نالب

 اهدلج توص وهو هيلا شيشق تعم لوقت ردا روهظ ندنرلنالپ كرکنا هح وق

 ردیسا كنيدج یکلالا ىلع نب دمت ن ىلع ندمالعا شيشقو ضعب اهضعب كح
 ودهنسانعم قااغاص ند هض راع ىسەلوةم كجو نابح هل رم رک كن, ریه شاشقالا (

 ردهنسانعم قلوا قوح ینلقاروق كربربو هنمآرب اذا یردلا نم لح زا شقا لاقب
 زواو كهچ یدو هدننزو لززل ( شقشقتلا ) اهسب رثک ادا دالبلا تشقا لاق

 اذا یردیلا نم شقشقت لاش ردهنسانعم قلوا وا ندکلهتسخیمهلوقم نابحو

 لاغاص ندهضراع یسهلوقم كجو زووا هدننزو هلزاز ( ههقصقلا ) هنمأرب
 لصاف مسا ( ناتشقشقلا ) ةئربت هارب اذا برملا ءانهلا شقشق لاق ردهنسانعم ||

 مهلت مهم تر

 لکا بول آ ندارو ند راوش هد ۾ رفس و لا رهلا دعب |اولص اذا لوالا بالا نم

۳ 

| 
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 رج ) دولوا لصاح الا الما هدآ ردهبرق و هدر نا ةرزج هیسهینب رفصم |

 رد هبرف رب هدنساضف طساو هب ( شیرف وا ) رد رمل رب هدنار طساو ( شی رف
 پودیا تیاعسو زن هدنناب نشد دواب مک اع یدآرب هبرسک كلر ( شارفالا )
 یسمراپشابو هیف عفوو هب یس اذا هبشرفا لاقب ردهنسانعم كليا رکذ یتسیواسم

 تفدصازا دیهدلا ت تشرفا لاش ردهنسانعم قمراپ بهو قماعافوا بو ربق کک

 ردەلسانهم قت رةشق هنب رب یرب هب-اقلا هتف هني ساب ( شی رفتاا ) هه مو مظعلا

 شرقی وه لاقب ردهنسانعم باسنکا و یرغاو شرح اذا موقلا نیب شرف لاقب
 تناعتساو نواعت ارپز روند هبهنس طق اوج ) 2 ) بنكي یاهلایمل
 لحم یا ةشرقم ةنس لافي ررولوا مق هیارآرب سان "یشاوح هدمایا لوا نوجا

 ءو ركمو اوعي اذا موقلا شرقن لافی ردهنسانعم عمج هدننزو لعفت ( شرقا )
 سنادمنع هزت اذا دیژ شرقت لاق رد هنساذعم قفقفص ندرلشیا ارس او رادمو

 الوا هذخا اذا "یفلا شرقت لاقي ردهنسانعم قلآ لواب لوا یهنسن رو رومالا

 هيرب یرب رلقاررم هدنسانا كنج با هدننزو لعافت ( شداقثا ) الواف

 (شراوقل) براق تلخادت اذا حامراتش راقت لاش رد هنسانعم قایو بوشب رک

 لخادتم یا شداوفحامر لاق رولوا فص و هرلقارزم نشیربک هنب رب یر هدکنج
 هلی رب یرب راقار مهدنل الخ لانح ید وب هدننزو لاعتفا ( شازغق هالا ) ضعب لع اهن

 (شراقم) ضعب ىلع اهضعب عقواذا حامرلا تش تقا لاقیرد هنسانعم یعشقوط بوشیریک ۱
 مور هلی مک كناطو كنارو یعف كنم هه ( شطیرقا ) ردیدآ لجررب هيت تیم

 قانوفشب نوا دوخای لیم یللا زویحوا یسهرود ردیعسا هروهشم ةریزج رب هدنراید
 مان هدنقو هیاخ کرد قجهلوا یمهطآ تیرک هدزکد قآ الاح ردلقشم یهربس
 رينبو لاب ند آ هزاد صف هک لدراو هدلبرب هدهر و نم هریزح و ررلیشم یرهدلب

 ییا هدنزو سودرف (شوعرقلاو ) هدنزو روبنز ( شوعرقلا ) رونلوا بلح

 هدنن زو لدنعم (شفنرقلا ) روند هنسیروای نالسراو روند ههود كکرا لکروا
 ثكمریو هداسف یهنسن رب هدنزو هحرحد ( دشم رقلا ( روند هئیش نامزیدو یړېا

 شمرق لاقب ردهنسانعم كمردک ربو هدسفا اذا "یثلا شمرق لاقب ردهنساتعم
 ( شیهرقلاو ) هدنزو ج رز ( شمرقلاو ) هدننزو رفعج ( شم رقلا ( هعج اذا "یشنا

 سابلانم شمرف رادلا ق لاق روند هساد هفلتحم سانحا قشراق هدشزو لیدنف

 دکر ونید هیسک لوک | لوش هدننزو شلع ( شمرقلا ) طالخا یا شیمرقو شم رقو
 رونید هراهنکنایلوا لومأم تعفنمو ربخ بویمارب هشياو هلوا ردا لکا یتیشره

 هرکصاندقدلوا فیحمو فیعض هلبس تنو طق هدنزو دوعق ( شوعقلا )
 اشوشق موقلا شق لاش ردهنسانع قلوا لاخذوخ بولک هتیرپ یرادوحو
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 ۱ رد هتسانعم كمك هلیئوکس كنارو یف كفاق ( شرقلا ) ردندرداون هکردب رب كداوم
 هنن نذارو نداروشو هعطق اذا لوالاو قالا بابلا نم اشرف "یثلا شرف لاق
 | نم هعج اذا "ی هلا شرق لاق ردهنسانعم كلبا او من هر یر وکر

 هنیرب يرب یرافاررم بوشراق هنیرب یرب هدکنجو ضعب ىلا هضعب مضو انههو انهه
 وا ولخاد اذا حامرلاب شیلا شر لاش ردهنسانعم قهردشف وط شروم شراق

 یرارد هک ردیمسا كنهل ق فو رعم هلیسهین رغصم ( شیرقلا) ضعت لعاهضعب اوعقوا

 یشالعخا هدنس هی ثعاب رد ر مطمل سایلا 1 ر ن همز نا هنانک نب را

 مرح هرکصندقدلوا هدننک ارپ هدالب فارطا نوحما تراح هدندنع راضعب ردشغلوا
 بسک ضعبلا دنعو یدشلوا هيم نوج راقدلوا مت نعي شرةنم پولک هفيرش

 رد هیعع بس یراقدل واردیا عیب هحاح هدنسوم بودا انشا عاتم قلتاص نوحا

 نقل لوک ز لوق له ندنوخ ام ندنسادعم باک | دوخاب الو الو ۲
 سضنلا شرقت بوروک سات نکیا ردتوا بوط رد بونرو هنس هما هتک نا

 رضن موق دوخاب یدساوا ذخا روک ذم بقل ندهرو رم ظفل هل رعد عیب عی

 ددش یا شیرق لج هناک هدکدلک هنموق هللدش نوکر ب هلغلوا ددش و زواپ تیاغب
 رونلوا قالطا یشرق هالک نب یضق دوخای یدنلوا ذخا ندنآ روب نم تقل هل رلید

 "رق دوخي یدشوا قالطا شیرف هد هلن هدعب نوچکیدلیا عج قلخ یدیا

 نقل ندنراقدلوا ردا لامآ یانضق بودنا شیتفف ینحاوح كسان اعاد قلخ هروزم

 نداشت رشت نالوا هنتسانعم ه ريت ندرومآ سنادم 0 رایدل وا بقلم هلم وقم

 دوخا ردراببع ندکلیا 2 ییحابتحا كقلخ بولغا كل زد ورم هکر دزاوخأم

 شیرف دوخاپ رلیدنلوا هیمس هلبا شپرق نالوا یرغصم كني روناجای ردیرلکدد شرق
 هسک رب یحاص هباخ راب رول نم رلیدنل وا ریون هيما رهف ن بلاغ ن دلم نا

 شیرف ربع تح رخو شی رق ربع تسدق هدکدتک بواک یسهناخراب ندنراح هلعل وا

 روند یشیرفو لف كنارو یعض كفاق روند یشرف هدتدسن كشیرقو یدیا رربد

 لج لاش ردهنسانعم دیدش هدننزو ربما ( شیرقلا ( ليك رص دكربغصت یاب

 ندنآ هکرونید هنر واج ایرد سحر هل رسک كفاق .( شرقلا ( دیدش یا شیرق

 نداروش هدننزو لدرخ ( شورقلا ) رردا فوخ رروناج عیج نالوا هدای رد

 دیسک قواف لاط هل رسک كفاق ( شاورقلا ) رونید هبهنسن شفلوا عج ندارو

 شالا یظعلا یا شاورف لحر لاش روند 7 لشاب لويو هنسانعم لییفط رونید

 ( ةشراقلا ) ردرلرعاش ىسعلا شاورق نب حرش و یضلا طوح نب شاورق و
 هک ردیفی رو شاپ كوس هعض ام و هلوا هینس هب هعض اپ هک روید هني راب شاپ لوش

 ( ةيشيرقلا ) هیعا نالیس نکل بودیا روهظ یناق بودا قش ین و ییرد

 ی
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 يحاص فرمعئو طبض هدشزو لدنج ( شدنفلا ) هبلف اذا االف شدنف لاغب
 کر دهسکرب یادم#ا نابح نب شدنفو طباش یا شدنف مالغ لاقی"رونید هلالغوا
 هدشیار هدنزو لیعفت ( شیئفلا ) ردشلبا مظن هیئرم اک ۱ عاش مان نادمه یثما
 (شیفلا)یزنسا اذا یمالاق شاف لاقن ردهنسانعم قلوا قلاص بودا كلکشوک

 نالا را |شاف لا ردهنسانعم مش آ هبیشید كکرا هيیوکس كابو ىف كناف
 یفیدلوا كلام هسکرو ردذ وخ ام نديلآ هشیف هک ایوک ہداموب اهالع اذا اشرف شش

 اذا لجرلاشاف لاش ردهنسانعم كلعا یاذکو فال بودیا راهفا و ریکت 4لا هنسا

 نرفالو درو آ لوش هد زو دادش ( شایفلا ) هدنع سلام یأرو رکتو را

 هسهاک و ثالمحو ثاراد شرع اماد بودا تاهابمورغف هدوریب هکرونید هیسک
 حافن یا شایف لدحر لاش راربد نغداب هدیسراف هواردا رءدعو مودعم یزاحا

 هاشیذو هدیبس نالوا ناسحالاو لضفلا رمشک شایفو لئاط هدنع سیلو ابا

 یداورب هدنع ( شیاف ) لاضفم دیس یا شایف لحر لاش رولوا دض هلکشد
 كلم یدیا ردا هیاج ییاروا ېصحلا دیزپ نب مالس شیافوذ ندنب كولم هکردیمسا
 یدیاردیا دوجو ضرع هسا بوقج قرهلوا شوپ باقن هعفد رب هدهنس روب نم
 ردهبرقرب هد هما هدننزو نالس ( ناشیف ) ردیدآ هیرق رب هدنرېش ورم ( ناشاف )

 ( ةشیفلاو شیفلا ) ردیعما رم رب ( نوشیف ) ردعضومر هداراخب ( نوشاف )
 فعضهدنزو هموعد ( ةشوشیفلا ) روند هنشاب رک ذ هلی وکس كرایو یضف كرلاف

 هلعافم ( ةشیافلا ) ةواخرو فعض یا هشوشیف هيف لاقب ردهتسانعم تواخرو
 ةشیاقم هسشیاف لاق ردهنسانعم هرخافم هدننزو لاستق ( شایفلاو ) هدننزو

 دید قوج كب هنفرط مصخ .هدنصوص+ لاتف و كنجو هرخاف اذا اشایفو
 هکلک ندنس هدهع هک ردهننسانعم قمقج نالی هرکص بودا فی و و
 بذک مث لاتقلاق دیعولا رنک | اذا الالف شیاف لاقب ردترابع ندقلوا تردق یب

 فازکو فال ینعج یتعی كلما اعدا هنن لطابو هدوهبب هدننزو لعفت ( شیفتلا )
 ليي زغو فعض ندهتسنرب و الطاب هاعدا اذا * ىلا شیفت لاقب رد هنسانعم كلي
 هنع بلقنا اذا هنع شیفت لاق رد هنساتعم كعود

 شلف هددیفارع تغل هروکس كەد رهو ىحف كفاق ( شاقلا ) 4 فاقلا للصف

 مسد هدنناونع هشالف هکلب پویا نایب هدنسهدام ینظفل شلق فلوم رد هتسانعم
 ( شوغب رقلا ) هتسانعم هرک روند هنشاپ رک ذ هدننزو رقعح ( شلبقلا ) ردشلبا,

 تیبلا شاق ردقج هوا ییابسا ترم ترخ هکروشد هنعاتموا هیعف كنابو كناق
 هنشهقال لوقت ردهناسانعم كليا شیتفت هلا لم یاح ( شاحعقالا ) هتسانعم
 نالوادراو قرهلوا یدعتمندنماب لاعتفا هدام و هنشتفالیا الما یخءاوه نرظنالف

 ءاداوم
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 یکع یاب ینعی توبن شفو ةعرسپ املح اذا ةقانلاشف لاقب ردهنسانعم قغاص
 ششوه لاش دل عتسم هتسانعم كلنا قلیغوقو رونید هنشع كنحاغا یزونبو

 قمردشارآ رهتسن تیف یو رنک نوجما قاروغوا قراس.و منی یا سانلانی
 لاش روند همدآ قحا شفو اهعتتت یا نودلا ةقرسلا شفنب وه لاقب ردهتسانعم

 وصو هنسانعم بو رخ روند هشم یر رک دید یزون و یک و قحا ی شف لحر

 هعقنم یا شفلاین ءالا رک لاق ردهشف ید رفم روند هرارب یییدروط پولیک را

 رونید هابع و ههلک مکح و نیلا نالوا قیص یسوقوطو هجا ییاو هنرارق و

 ( شویهفلا ) لرغلا قیقد ظیلغ ءاسک یا شف هیلع و ءاج لاق ردیعح شاشف

 یناو هنسانعم بورخ روند هشع یرلک دد یزون و یک دو هدنن زو روبص

 كنب راهم هک رود هب هق اب لوشو روند دیک و دابع مکو قیص یسوقوط و هجا

 لاقت هلوا رولیحاس بولپس یشاف یشاق نکرولیغاص یدوس هلغلوا لو یر :لکیلد

 بوزص هرشط هنسنکهدنجا کروند همولطلوشو بلا :مشتنلا یا شوهف هقان

 ارم لاق روند هبیراق یبهنامش و بلعب ناک اذا شودف ءاقس لاق هلوا راقآ
 رقح لب و نالوا روتلتسښ بو وا ی رف نکردا عاجو دب الح 0 شوشف

 :is اهج رف قيفخ م تناق اوا شن ونک ةا لاقب روند ه یراق نالوا

 لح رلاش روید هیسک ندبا راكقا 4ا هد وری و لطابو هر ام غرا رخ وا

 دحا ییا یدو ۳۹ كن اف تم ثافسشفلا ( لطابلاب ر فد تا اذا شوشف

 هکروند هن روع لوس هدنززو ماطق ) شان ) هو هسا نیلاقو قیص یسقوطو

 * هیفیا هتسا نم یخ ساف چ لئملاهنمو هلوارقيح 2م.ر ندیدنک هدنماکنه عاج

 ۱ رداق هتسارحا نکل رولک" رینح کو رو زم لثم راصتا ھاو AT 4 لعفا یا

 شف ردهدنض رعم هک هی بیت ندنلا هلشیا یککیدلید کا .EE برض هدقدملوا

 هسکر هدنزو هلرلز ( هشفشفلا ) یدنلوارک ذ هک رد هتسادعم قمرقح لب ندم ولط

 طا فا و هر فعض اذا لحا شفشف لاق رد هنسیاتعم قلوا یأرلا فروض

 لو و بذکل لاف طرفا اذا نالف شفشف لاقى ردهنسانعم كلو س نالی هرزوا

 منا انا هرب شف لاک ریا ا
 شفلا ناو ردد لصالا یراخ شف نب فس و ردندام“ا هليمض ,كناف (

 رد هنسانعم قمل رەق بولی رآ جا ساب هد زو لاعفنا( شاطفت الا) رد یدادغب 0

 هدضنزو شقن ( شقفلا ) ابطرالا نوکیالو حضفنا اذا دوملا شطفنا لاقب ۱

 بابلانم اشقف ةطبلا شقف لاقي ردهنسانعم قعافوا بوریف هللا لا ییهطروم ۱ ۱
 نود هب هنسذ عساو هدننزو لدنح ) شجفلا ( هد EEE اهيطضف اذا لوالا |

 ردهتسانعم قلوا بلاغ هدننزو هج رح دا ( ةشدنفلا ) مساو یا شجف "یش لاق |
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 ع و هاب 4ہک كلاف ( ةئ رالا ) رولب هتسوا بولياب هرزوا نالاب رديما

 شرفلاذیه یا ةشرملا نسح وه لاقب رووا ریبعت 4با شیهشود ندنآ کر دلاحو
 برش یدآرب هبسانمو ردهنسانعم قباب كشود رنک كره ( شارفالا )
 ه رض لاش رولوا لامعثا ءدکلبا لئف لاحرد بویلءا سیف یئآ هرکصندکدلیا

 بویلیوس )زود ازسانو دب هدنفح هسکرب و هنع علفاام یا هنت یتح هنه شرفااف
 هاتفا و هیف لوفلا ءاسا اذا االف شرفا لاقي ردلمسم هنسانعم كليا تبیفو لصف
 لبالاماش رف هاطعا اذا االف شرفا لاش ردهنسانعم كمریو هود هد رخ همدآرو

 هقفر اذا فیسلا شرفا لاقب ردهنسانعم كلبا نیکسک بودلقفوب یتسولما لغو
 هل هطسس اذا اطاس الالف شرفا لا ردهنسانعم كمەشود كشودو هنهراو

 (شیرفتلا)هشا رفرثک اذا ناکلا شرفا لاش رذهنسانعم لوا قوح یشارف رب ریو

 هل هطسب اذا اطاسب الف شرف لاقب ردهتسانعم كمهشود كشود همدآرب دوب

 هنس و شوف ۳ اهطلب اذا رادلا سرف لاش ردهنسانعم تكمهشود مردلاق هسمزو

 بفرفر اذا رتاطلا شرف لاق ردلمعتسم هنتسانعم قیای ینرادانق نکرنیا هنیرزوا
 شمراپ یکیک هک زونبد هنفی رای شاب لوش هدننزو هثدحم ( ةتش رفلا ) "یشلا ىلع

 مظعلا تعدص دق تناك اذا ةشرفم ةجش لاسقب هلوا شم هراب نکل بولوا

 لاش روید هنیک | نالوا طسنم هشرا هجو هدننزو ثدحم ( شرفلا ) تعتهامو

 کرا قوب یک روا هدنزو مظعم ( شرفلا ) ضدالایا طسنم یا شرفم عرز
 یدو هدننزو لعفت ( شرفتلا ( هل مانسال یا شرفم لج لاقب روند ههود

 لاق ردهنسانعم ېا یرغوط هبهنسن لوا ینرادانق نک رغیا هرزوا هنسنرب شوق

 لقابا یهتسنرب هدننزو لاعتفا ( شازتفالا ) ىلا لع فرفر اذا ریاطلا شرفت
 هدهدج دجاس نیعارذلا شازتفاو هلط و اذا *یشلاش رنفا لاقت ردهنسانعم كنکح
 ضرالا ىلع امهطسب اذا هیعارذ شزنفا لاش ردنرابع ندکشود هرب یرللوق
 هیلغ اذا االف شرتفا لاقب ردلبعتسم هنسانعم قمی هرب بولوا بلاغ هیکرو

 ردلیعتسم هنسانعم كلر ها دجرک كحهر و للخ هنسومأت كندسکرو هع رص و

 رد هنسانعم كغشود بولیاپ هنسنر و هيف هعیقولاب هحابتسا اذا هض ص شرتفا لاق

 شزتفا لاقب ردلمعتسم هدسانعم قعواهن یا كنهسکریو طب اذا "یثلاشرتفا لاقت

 لاق ردلمعتسم هنسانعم كلوس هسرولک ههلد بوذا ناسل طسب و هافق اذا هرثا
 لاق ردلمعتسم هنسانعم كليا بضخ ینلام كمدآ رو ءاش فیک ماکت اذا هلاسل شرتفا
 بوقيص یولط هلی دیدسشت كنيشو یصف كناف ( شفلا ) هبصتغا اذا لالا شرتفا

 ج رخا اذا لوالا بابلا نم اشف بطولا شف لا ردهتسانعم قمرقح لی ندنعتا

 دوس كياچ كباپو احح اذا لجرلا شف لاق ردهنسانعم كمرککو جم.رلانم هیفام

 قعاص
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 ءاسن امدارا [ هعوفرم شرفو ] یلاعت لوق هنمو لیق رووا قالطا هنسهجوز
 لاه رونلوا قالطا هنسو شوقو ایندلا لها ءاسن نع لاجلب نعفر ةنملا لها

 رول وا قالطا هر نیه ناس هدنتنام آو هشع یا هشارف راطلا لخد

 كشو رفم هلیحف كيم ( شزافلا ) مفلا رعفیف هعق وم یا هناسل شا رف یتشا لاق

 مارکلا ج و ییا شرافلا عرکوه لاق هنمو رونلوا هباتک ندجاوزا ردیعج

 ی رادمک کروند هبهدنرپ نانلوا ریبعت كبلک هدننزو هباعم ( ةتشارفلا )

 شرتفغم بواب یتراداتق عاقالا دعب روند هناورپ هدیسراف ردیا عاقب هععش "لعش
 قالطا هنبریدیلک لفقلا هشارفو ردشا رف یسنج حج یدنلوا قالطا نوجغیدلوا
 نعي هيف بشنیام ىه و لفقلا ةهشارف ترسیکنا لا رووا ريبعت قاط رووا

 هک رونلوا قالطا هوص هحزآ و رونلوا قالطا هشا رف هکیک هج هقفوب رهو هنانسا
 ءالانم لیلقلا یا شارف الا ضوا ف قیام لاق رولوا هدنثیه شورفم هدنرب

 امش هروک ذم رواج یرلکدید كبلک رونلوا قالطا همد [ برویبسو فیفح و

 ردیدآ هرقرب هدننايم هلح هللا دادغب هشارفو فیفخ یا شارف الا وهام لاق

 ردیدآ هلمرب هددادغب ( هشارف برد ) ردیلګ الجر ربو ردیدآ مضومرب هدهیدایو
 هک رووا قالطا هفعلاب لوش هدننزو باصس ( شارفلا ) ردبدآ مضومر ( ءاشرف )

 نالق هدنرزوا ذینلا شارف و هوا شلاق بو روق هرزوارب هرکصندک دلکحوص
 ٠ هیلع قب یذلا بيلا وهو ذیبلا شارف فطلاام لا روئلوا قالطا هرلقج رابق
 یتلآ لذ هکرووا قالطا هرط ءایس ییا هدنلآ كال ھا هشت ناشا فو
 كنایوا هکرونلوا قالطا هرومد کیا مقاو هدننایوا تآو راردبا دصف ندرلن آرلثوا

 ید لئروغوط هدنزو ریما ( شیرفلا ):روتلوا ذس مرا آ یژراذع زلف ظ یا
 شرف لاق ردیلضفا كننافوا یسلکج كغارمصق هکرو ند هغارصق شاوا نوک
 قالطا هل رابتعا یکیدلکح هدنوک لوا لایل میس اهجاتندعب ااغ یضم اذا شیرف

 دهد ریما هاش هدناوسنا کز ولوا قالا هادف رورو و ۲
 شیارفیج اثیدح تعضو ىلا شرفلا یا [ شیرفلاو ضراعلا مک ] تاكا و
 یا شیرف ةيراج لاش روئلوا قالطا ههبراج ناشلوا ذاختا قلهطواو رولک
 هک شیرفلا ن لفلع ن دلاح نن نادرو ردندامسا شيرفو لحرا اهشزنفا

 یلتاق كنیرلت رفح ههجو هللا مرک بلاط یا نب ىلع نینمزلا ریما ردندجراوخ
 ردنوعلم نالوا یتسدمه و كیرش هد هرو نم هدام كنیعل یرلک دید ملم نا نالوا

 هدنب رة فئاط هدننزو دادش (شارف) ردهدلب رب هدن رق هبط ارق هدنژو کت (شیرف)

 هیبش هب همش ود یراکدید هن وڪ ذاس هدیسراف هدننزو رنم ( شرفلا ) رد هب رق رب

 ردنم رب كجوک ندروک ذم شرقم هدنزو هسنکم ( ةشرفلا ) رهدآ هشودرپ ||



 دادش ( شاعفلا ) باوطاو لوفلا ف یدعلا شعلا دارا ٌهشیامل مالسلا هيلع هات |

 لوالا ف شافو شحاف لجر لاقب روند هسک شعفلا رپثک ردهسفلابم هدننژو
 لجرا شفنا لا ردهنسانعم كلیوس شف رك كمزه ( شاخالا ) لمعلاو
 كلشبا و كلئوس شف ندقحآ هدشزو لعاب ( شحافثا ) شعفلا لاق اذا

 ىه كناف ( شففلا ) ءرهظاو شعفلب ىلا اذا لجرلا شافت لاقب ردهنسانعم |
 | ىا شخف لاقب رد ةنسانعم قلق عیاضو فلت ییهسنرب ھیاوکس كهمجم یاو
 | مرا شب هيلوكس كلادو یصف كناف ( شدفلا ) هعيضاذا ثلاثا بابلا نم اشغف
 | قجا كي شدف و هخدش اذا لوالا پابلا نم اشدف هسأر شدف لاق ردهنسانعم

 هدننزو شرع ( شرفلا ) قرخا یا شدم شدف لجر لاقب رونید هیسک نادانو

 شرف لاقب ردهنسانعم كمهشودو ینا یبهنسنرب هدننزو باتک ( شارفلاو )
 پویلیا قیبطت یشیارب هیسکریو هطاسب اذا لوالا بابلا نم اشارفو اشرف “یا

 عام شرفو هاا هعسوا اذا ارما هشرف لاقن ردلمعتسم هنسانعم قلق ولنادیم

 | ددهنسانعم شورفم یک هجااقو هو ماک روند هتبش نانلوا رییعت هعشود ندنب

 | یرضوط هسنیزوب رب یرلقاربی و تیلا عانم نم شورفم یا ربثک شرف هل لاقب
 | لاقب رولوا قالطا هلادیم و هص ع شیکک و روئوا قالطا هنیکا شغشود

 هدرخو شرف عضوم لاقب رولوا قالطا هلم قوج یابو مساو یا شرف ءاضف
 هدنعام لاق و [ اشرفو ةلوج ماعنالا نمو ] لاعت هلوق هنمو روتلواقالطا هرلءود
 هنب رک وکو هن را هد رخ كنسهلوقم نوطواو ج اغاو رافصلا یا لبالا نم شرفالا

 كرلنو راغص قادیا بطلاو رجلا نم شرفالا ضرالاب ام لاقب روئلوا قالطا
 رد هلسانعم قفغاط بواب هرب یهنسنرب سرفو ردلکد عوعس ید رفم هدنعومج

 نويقو رغص نایلوا خاص هلاعتسا یربغ ندحمذ شرفو هش اذا "یشلا شرف لاقي

 | رقبلانم شرف هل لاقی نو رلقدلوا شورفم هرب هدحمذ نيح رونل وا قالطا ءرلیک و
 || ولنادیمو ولتسو هللا ىف یرلقایا كنم ءودو عذلا الا لصتال یتلا یا منغلاو

 یرب یراهوا هجاوا عساو كارز ردده- ودع تافصوب هک رونید هللا اوا |

 هزوس نالیو لیلق عاسنا یا شرف ریعبلا لجر یف لاقب رونفوط بولپراچ هنرب
 | لافیو بذک یا شرفالا هلوقام لاق ددلمعتسم هن سانعم كلغوس نالیو روند
 | «دشی همايل تاربخص هلعضوم مان مالا سیع ششرفو بذک اذا لجرلا شرف
 | هدنرلتعنع هنسا نفردب یرلتیضح لسو هیلع هّفا لص مرکا لوسر هکردیعما یداورب
 | | كرب شرفو ردعض وم رب 4 مصفكفلاو یححف كيج یا شرفو رلیدل وا لزا هیاروا
 هك ناف (شارفلا ) هل هطنب اذا اشرف االف شرف لاقي رد هنسانعم تما كش ود
 كمدآربو هلن رولک شرف يج روند هکشودو یدنلوارک ذ هک هت رد ردصم
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ESTE 5هات رو سلم.( ش طفلا ) تلظا انا هنيع تعطفت لاقي  

 كبو بصبلا لیلکلا یا شیطق لحر لاقب روند همدآ نالوا فیعض ا

 روال وآ قالطا هناللسراو قاس مولظ یا شمطغ وه لاق روند هراکیتسو ماظ

 دسا ( شغلاوا ) نوچگیدلیا رهق و رسک هلا روجو رظ یفیدلوا سّرسد
 ذخا هلا رهقو ربح ی هنس رب هدننزو هحرحد ( هشمطغلا ) رد یاشرب ندنسهل ق

 ناقا ندزوک هند ) شفغلا (ِا رهق هدخآ اذا هشمطغ لاش ردهنسانعم ایا

 د وخاب ندقلجآ كب كمدآرب هلن ( ش نملا ) هنسانعم صع روید هغاهجو لرح

 لجرا ش# لاش ردهنسانعم قلاق ندکمروک بوئلناموط یرازوک ندقل زس وص
 زا هم سع هکیدبد رلضعب شطعوا عوح نم هرصد ضا اذا عبارلا بالا نم اشغع

 ردص وصحم هرصب هوسنالوا لئازو ضراعهلا همجمو نالوا قلخو ىلصا شع هلا
 ردیدشتعاج یول ن لودسبم ول هک رد صا رب هدننزو ریز ( شینغ وا (

 یا شوشنغ هللا نم قب ام لاق ردهنسانعم هیقش هدنزو روفصع ( شوشنغلا )

 4.6٩ نالوا باوص یا دئع ی ا شوشغ هلام لاقي ردهتسانعم هنسن و هی

4iیدنلوا رک ذ هکهتن ردقلوا  
 قمردشارآ بوروص ین هنسنرب هلی وکس كاتو ی ف كناف ( ( شتفلا ) ( ءافلا لصف ل ٠

 4 ک ( شیتفتلا ) ثح ف هبلط اذا یناثلا بابلا نم اشتف هشتف لاق رد هتسانعم

 ( شعفلا ) دن دیدشنلا و اشیتفن هشتف لاقي ردهنسانعم قمردشارآ بوروص

 لات رد هتسانعم قعافوا بوربق ی هنسن شوب یحا لینوکس كيجو یعف كناف
 شغب لاق ردهنسانعم ققلالو یهنسن رو هخدش اذا لوالا بابلا نم اهم هش
 ةنالف یر لا روند هیاز هل رمسک كنم یاح ( ةشحافلا ) هعسو اذا "یشلا

 یهو ةشح افلاب یا لاش رونید ههانکتالوا رکنمو جت و تیاغیو ان رلاب یا حس قلاب

 هش ییدلیا یی - كنپ رتمطح العو لج قح اقلط اقلطمو بوت ذلا ن رم هکق دتشا ام

 نالوا حشا یظع زواج یدح یسهدام ش 2 لصا هرزوا یاس كحراش روند

 لح نالوا .هدنباپ تک ءادا و ءآ ره 1 ءاشعفلا ) ردع وض وم هلعف و لوق

 ( شحافلا ) رداش+ نالوا روک ذم هدنیبم نآرق دارم ندنو رونلوا قالطا هنتاضخ
 ریثکو ادح لیح یا شحاف لحر لاق رو وا قالسطا هتک ابو لیح تیام

 لس دقو مهصعب تنیدح هنمو حراشلا لاق رولل وا قالطا هگیتس نالوا بلاغو

 ( شعفلا ) ابلاغ اريثك ىا [سأب الف اشحاف نكي ۸ نا ] لاقف ثیغاربلا مد نع |
 ارم الا شن لاقي e قلوا ج میف زواج 2 ۳ رد ردصم ضط كتاف 1
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 روید هثبش نایلوا صاخ ( شوشفلا ) ردیسا یفورعم مضومر شفو شاف یا
 اردک فعشراف هنا رخآ هنتنف ( ششفلا ) صلاح ريق یا شوشفم نبل لا
 یرسک كيف ( شاشغلا ) بودم ردک یا ششغ “یش لاش روند هثیسش نالوا
 رولوا قالسطا هبدصک دوخاب هتفو ینیدناب ساوک لوف ىلع باتشو 4 هیعفو
 هل رک كنپغ( شاشفو) الیلوا سما ناب ربضم دنعوا اع لع یا اشاشغ هنیقل لوقت
 هاج لاقب نوچغ:دلوا شوشفم هضاب رولوا قالطا هنیرخآو هناوا كن هک
 بیط دوخاب هلا 4غ لوق ىلع هجز آو اهرخآ وا ٌهلظلا لوا یا شاشغ دح ىلع

 "یم ربش وا لحن وا لیلف یا شاشف برش لاقب روند هما نایلوا "یرمو
 اذا هثحاح ٠م هتذشغا لوقت ردهنسانعم كرد ویا لرک كنەرىھ ( شاشغالا (

 رخآ كلك ردلعاف مسا ردپ زو هلعافم هک ندهشافم ءلیبض كم ( شاغلا ) هالعا
 جلل نیشافم موقلا هاچ لاقب روند هیسک نالوا هرزوا تردابم هفلحابص هد

 ییصعن نالوا "ریمآ تنایخ كن هسکرب هدننزو لاعتفا ( شاشتغالا ) هل نیرداپم یا
 ییهسک ندا عدن ( شاشفتسالا ) هععتنا دض هدنغا لاق ردهنسانعم كليا لوبق

 دش هشفتسا لاقن رد هنسانعم كليا ناک تنایخ هدنآ دوخای كلغا دع ربمآ تایخ
 قلوا لظمو كليا لظم هدنزو هجرحد ( هش رطفلا ) شفلا ب نظوا هیععتتسا

 وه شرطفف هيلع اظا اذا همصب لیلا شرطغ لاق رولوا مزالو یدعتم هنسانعم
 لاق ردهنسانعم ك ندزمروک ییهنسن رب هدننزو جرحدن ( شرطغتلا ) لظا یا
 قلوا وک ارق هجک ہلیاوکس كناطو ىف كنيغ ( شطغلا ) یماعت اذا هنع شرطفت
 ناشطف و شطخو رظا اذا یاثلا بابل ا نم اشطغ لیللا شطغ لاش رد هتسانعم

 لاق ردهتسانعم ثمروپ هتسهآ هتسهآ یشان ندکلربپ دوخاب ندکلهتخ هنيه
 ( شاطغالا ) ربکوا ضرم نم ادور یثم اذا ااضطغو اشطغ نالف شطف
 ظا اذا لیللا شطغا لاقب ردهنسانعم قلوا وک ارق هچک یندوب هیسک كنءزه
 زوک هلنیتحف ( شطغلا ) هلا یا لیلا هلا شطغا لاقب رد هنسانعم قلق رظمو
 ءارج ( ءاشطفلا ) شع یا شطغ هلع ىف لاقت ردهنتسانعم قلوا ولنافل ریش

 یرلتمالعقج هلوب تعسو یلوب كج هیلیا ولس هکرولوا قالطا هنابای لوش هدننزو
 نر هنسن یلوتروا یشاب ( شیطغتلا ) اهل یدتمال تناك اذا ءاشطغ ءالف لاقت هیلوا
 هک ردنوحما هلازا لیعفت ردهنسانعم قجآ قیرطو هحورب كج هیلبا نایو راهلخا

 كشياربو اهجوو انیشیل حفا یا انبش لشطغ لوقت ردبا هلازا یلظ ینعی یشطغ
 لشطغ لوقت ردلمعتسم هنسانعم كليا هیت ینقیرطو هجو كمالکو یأررب دوخای
 كلا لفاغت هدنزو لعافت ( شطاغتلا ): مالکلاو یأراو لمعلا هجو ی "یه یا

 یزوک كمدآرپ هدننزو لعفت ( شطغتلا ) لفاغت اذا هتع شطاغت لاق ردهتساتعم
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 هك رولوا ردصم شغو هرخآ ةلظو لیللا دیش یا ةشفلاو شفلا ىف انحرخ

 لبللا شیغ لاقب ردهنسانعم قلاق ینلوک ارق هجهقفوب كنيرخآ دوخای قلاق هیش
 لاق هرخآ ف ضايب اهطلاخم ةلظ رظاوا هنم ةيقب تيقب اذا عیارلا بابلا نم ادبغ
 كن هزه ( شابغالا ) [ شغب رعفلا ىلص مالسلا هيلع هنا ] ثيدلا هنمو ح راشلا
 هسان اعاد ( شیاغلا ) شبغ ینعع ليلا شبغا لاش ردهنتشانعم شمغ هلل رسک
 شباغ لجز لاقي رونلوا قالطا هراکم و رایع نالوا ردا هعدخ و كندو هزایود

 هدارو مشا یا ساغ وه لاش رونلوا قالطا ,راکسو ماظ و ع داخ شاف» یا ۱

 لطا ندهسکر رالوق ىلع كلبا ظ هدننز و لعش ) شفتلا ) ردطلغ یرهتخه شب ماع

 ةلط اب یوعد هلبق ع داوا هلظ اذا االف شغت لاق ردهنسانعم كلدااعدا یوعدقحانو

 لاق روند هبهصک وک ارق كب هدننزو فتک ( شغلاو ) رجا ( شغالا )

 ( ناشیغوا ) ردیمسا لحررب هدننزو نافع ( ناشغ ) مظم یا شیفو شیغا لیل
 سسخاو * ناشبغ یبا نم قجا * هکردهسکرب ندنسهلسق هعارخ هيمو یصف كنيغ
 كمظعم تب 8 ندشیرق روم هکردو لصا ردأفنم كالثم * ناشبغ یا نم
 یصق نالوا شیرف دح نوکرب یدا هدنطبض یدنک یاتفم هلغلوا یوتم هتمدخ

 نر كرەرو رولطیصق بولوا بارش مربه هدفناظ هلا بالک نا

 دقعو ارنشا هارش مولطرب ندنسبدنکیاتفم هدلالخ یکل هتفش آ هلکلیا شوخرس

 یدنک یاتفم ه رکصندکدلیا قشو یهلماعم نشر هلا داهشا یراهسک هجن دم وق ص

 هلهح ول وا بویلیا لاسرا هبهعم لاحتسالا حانح لعو ماست هرادلا دبع لغوا

 هه رول زم تیفیک بولوا رايش وه ناشغوا هدعب یدلوا لثئات هننیلو كن هبک تمدخ

 راتفرک هتمادن دی زا ند هسک مات یعس ک نالوا لثلا برص هلتمادن هدقدل وا فقاو

 كجاغا ع و رب هدننزو شرع ( شل ) یدلوا دزنابز روب نم لثم هدنقح هلغلوا ||

 تنایخ هلتحص هناقفانم هبسکرب هیدیدشت كنیشو یصف كنیغ ( شغلا ) رونیدهنشم |
 هکردهنسانعم كلا تنایخ هللا راهظا ییفالخ كاالوا هدنربعض دوخاب كلیا
 مصالا هضحت مل اذا لوالا بابلا نم اشغ هشغ لاش ردتنایخ جرم ه دکتسکیا |

 دیسک نالوا مظع یصرحو هرش رولوا تفص شو رعضا ام فالخ هلرهظا وا 1
 شخلح ر لاش ردشلبا ةخطع نر هت هرمشلا مظعو هرسلا مظع ح راش روید ا

 هشغ ینعع هششغ لاق ردهنسانعم شغ هدن زو لیعفت ( شیشغتلا )ملا طف یا ۱

 قف هعمل لاق روند هتنایخ هرزوا روک ذم هحو ردسا هل رسک كنیغ ( شغلا ) |

 رونلوا قالطا ههنیکو دقح نالوا رضه هدبلقو ضحم مدعیا شغ هتلالدو هجن |

 هللالدو حصا هناقفانم اعاد هلی كنيغ ( شغلا ) دقحو لغیا شغ هبلقق هللاش
 شغ لحر لاقت رولک نوهغ ىج روند هراکم یحدادلا بودا تنایخ هسا |
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 رولوا ریبعت كلربد ردترابع ندهنسن قجهوا ةایلا هام هک ندناپومثمو تامومدعم
 هددنک دوخاب ردقج هوا تادراو مزور هک روئید هثبش نالوا شمت رادم كاذک
 قلا یهو ةعساو هشيعم 4 لاقی رولک شیامم ی یک رابنو شرا رووا شیعت
 هکر ید حراش هیفوا هب شاعیامو ةایلا هب نوکیام و برشلاو ملا نم اپ شاعت
 هره رد هدننزو لعافم هفلوا «داز f هکر دشیاعم یجب هرزوا روهج لوق
 ندنسدام شاعم رسم و یدلبا تارق هعرس هرزوا هحو وو شل وا جاردا

 شیاعم نالوا ىج هغلوا هیعف ینزو سپ رلیدید ردهیلصا ىم ھغلوا ذوخأم
 رلیدلیا تأرق ههحو ویو ج عا یندلا رفعج وبا رووا جاردا ره هفلوا لئاعف

 (شیاعلا) رعقلا باذع [ کنش ةشيعم 4 نا ] لاعت 4وق ىف كنضلا ةشيعلاو یمنا
 یحاص ناماس و زاسو لاح نسح هدننهج شاعمو ردلماف سا نروک ذم شیع

 زددام«ا شیاطو ٌهنسح هلا 4 یا شام لحر لاقت رولوا قالطا همدآ

 رولوا رك ابرف هکینزلا شیاع ن دز و یرضلا شیاع نب نجرلا دبع
 سنا ن شیاصو رد را هبات ردسباع هلا هل هک ردذوخأم ندسوبع وب ضعبلادنع
 قعص هک ردتعاجج رب لاری ن كلام نب شیاع ویو ردشلیا ثیدح تیاور نداطع

 ردرلپوسنم هرلن آ نیئدم تعاجنالوا قالطا نویشباعراسو یشیاعلا نزح نیا
 نامعتا نا دوا تماصلا ن دز شایع وا رد داما هدننزو دادش ) شایع (

 شایع و لم یبا نب شایعو ردرا هباح رو ینا نب شایعو هعیر یبا نن شایعو
 یرکشیلا هلا دبع نب شایع و نانس یبا نب شایع و سنوب نب شایعو هّقادبع نیا
 شایعو ینادقلا شایع نب شایعو هبقع نب شایعو لعم یا نب هقا دبع نب شایعو

 شایع ءانبا رو نسح و رکب واو ورع نی شایع و لضفلا نب شایعو دیلولا نبا

 نب دوعسم نب ميهاربا و ماعت نب ىلع نب دمع و سابدلا شايع نيا يلع نی دم و
 دیسا ن شیع و مارح نب شیع ردن داما هیرمسک كنيع ( شيع ) ردراثدع شایع
 نب شیع و دعس نب ثرالا ینب هبلعث نب شیعو ردندنلاجر یسن كنسهیق هعاضق

 لاجر ( هشئاع ) ردندرابسن یراهلسق نافطغ هوالخ نب شيعو هرم رو نب دبع
 هلی دم هک زده ښکر فقاو نب ربع نب ةشناع ندلاجر 4ج زا رولوا لع هاوسن و

 نم طبضا ردمدآ رب ثاذک مع نب ةشااعو ردفاضم اکا هشناع رتب مقاو هدنبرق

 یراخم هدننزو نالس ( ناشیع ) رولک هدنسهدام طبض ردیاشنم كنلم هتئاع
 ردق كجهدا تیافک هنسیدنک هلیسهین لعاف مسا ( شیعتلا ) رد هب رقرب هدنساضق
 شيعلا نم ةغلب هل تناک اذا شیعل هلا لاق رونید هیسک نالوا کحهنک

 هدنرخآ كندجک هدننزو هفرغ ( ةشیغلاو ) هلنیتحف ( شیلا ) ( ةمجلا نیفلا لصف
 لوقت یک بایسا و ببس رولک شابغا عج رولوا هقفو هکروند هغلوک ارق
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 هربلد نالوا براحم و لتاقم هلتشد هدننزو باتک ( شانعلا ) ءاعلا ق ةل وط
 هکردیفداموهدنن زوهقناعم ( تشناعلا ) همصخ لتاقب نم وهو شانعوه لاق روند
 ( شانتعالا ) هقناع ادا هشناع لاش ردهنسانعم قمشمص هننوپپ كن رب یرب
 هشنتعا لاق ردهنسانعم قلراص هتنوپ كمصح هدنماکنه كنج هدشزو لاعتفا

 هلظ اذا الالف شنتعا لاق رد هنسانعم كليا رظ همد آرب و لاتقلا ىف هقتتعا اذا
 لدم ز ( شیشفتعلا و ) هدننزو طدالع ( شفانعلاو ) هدنزو رفعح ( شفنعلا )

 اهشفانعو ةيحلا شفنع لحر لاش روند همد ابقو قیصو نوزوا یلاقص هدنزو

 مش نسیوص هدننزو ساطرق هلفاق ( شاقنعلا ) اہک اهلیوط یا اهشیشفنعو

 بوشالوط یرایوک و دغ و ےئل یا شاقنع لجر لاقب رونید هیسک هیامو رفو
 فوطب یذلا وه و شاقنع وه لاق ی یک حرح روشد همدآ ندیا می + ءایسا

 ردهنسانعم كعشلیا ههتسنرب هدننزو هجرحد ( ةشقنعلا ) ءايشالا عيب ىرقلا ىف

 رد هنسانعم لاره قلقرا هدننزو رفعح ) شقنعلا ( هب قلعت اذا "یشلا شقنع لاق

 بوایراص مک هب هنسن رب هدننزو ج رحاب ی هقتعتلا ) لاره یا شقنع هب لاقي

 هدننزو ربنع ( شقنع ) ددشنو هيلا یولت اذا 4 شقنعت لاش رد هنسانعم قعشپاب

 كمروس خا هک رونید هیسک لوث هدشزو رفعج ( شکنعلا ) رذیمما لحر رب
 شکنع وه لاق هلوا زلیا تالابم و ليم الصا هنلاح كفلتنيز هلبا رلتبز ضعبو
 هحرحد ( ةشکنعلا ) ردیسا لحررپب شکنعو نرتیالو نهدال نا یابال ناک اذا

 جاه اذا بشعلا شکنع لاش ردهنسانعم قبقح بوانیق رلتوا ندرب هدنزو
 نود هنتسانعم كل هج بولی راص هنر یرب حاص هدنززو جارحدن ( شکعتلا )

 هشيعم هدنتغل یسالسف دزا هلیعف كيم ( هشوعلا ) شکعت ینعع رعشلا شکنعت لا
 هکلرید هلئوکبس كناب و یعف كنیع ( شیعلا ) رولوا یواو هک ردتفل هدنظفل
 هنایح صوصحم هناویح هروک هنلاپ كحراش هنسانعم یاکدنز و تایح روند

 رادم روللوا قالطا هماعطو :ایح یا شیع 4 لاق رولوا ضخا ندا ھر
 هےشرعم هکر وند هب هنس قح هل وا ش رعد ب ولن هلیس ودنک و نوهغیدل وا تایح

 ر ونل واقالطا e هب شاعیام وهو دغر شيع فل ها لاق رولوا فدارم هلا

 هشیعو هليحف كریم هدیعمو شیعمو شاعمو شيعو | ربخ یا اشیع تاک | لوقت
 هخساتعم كمنو كل رید رد رار دصم هد زو هخوخحس هشوشع و هی رسک كينیع

 اذراص اذا هشوشيع و هشع و ةشيعمو اشیعم و اشاعمو اشیع شیعی شاع لاش

 كمردنکو كقلريد هدننزو لیعفت ( شییعتلاو ) هلیرسک كنەره ( دشاعالا ) ءویح

 رلیصف كيم ( هشیعلا ) ةايحاذ هلعج اذا هشیعو ىلاعت هللا هشاعا لاق رد هنسانعم

 رو

 ناو اف هئي : کل د رد هلیس ودنک رولوا مساو یدنل وا 3 هک هتن رد ردصم 1

 ۷. یا



 ردبدآ رواج یجرب رو ردب دآ جو رو هنسسانعم بئذ روید هدروفو هنسانعم

 تفخ و صرح هکر دقتدم ندنظال شاف ویو روید هیسک نالوا صب رو فیفخو

 یریغ ندنرلهلک شالشلو هشلشلو شلو ندهروبرم لک هدیرع مالکو رد هنسانعم
 یاب هدنافوا رثکا ژوک هنیتهف ( شا ) ردفوپ هلک نیش یال نیش یدمبام
 رولوا رمت ولنافلربش هزوک لوا هک ردهنسانع قاوا فیعط یتیژرو بوق آ
 عم تانوالا کا یف اهععد لا اذا عبارلا بابلا نم اش# هذیع تد۴ لاقي

 اذا مالكلا هیف ش۴ لاقب رد هن انعم كليا ريثأت زوس هیسکرو رمصبلا فعش
 ضب رااش# لاش ردهنسانعم كگ هنبرب یناجو مسج بولوب تقافا هتسخو مج
 زبغ نمو یدنلوا رک ذ هک ردهنسانعم شبع هدننزو شقن ( شهلا ) هيلا باث اذا
 هير اذا لوالا بابلا نم اش۶# هش۶# لاش ردهنسسانعم قمروا هیسک رب دص#

 قفاوم یا كل شع ماعط لاقي روند هثبش نالوا نوفیوا هب هنن رو دمعت الب

 لاقي ردهنسانعم كلبا لاسو غاص لوالاک یهتسخ هدننزو لیعفت ( شيعتنا )

 موزوا لوث هدنزو روفصع ( شوشملا ) هج هيلا بانا اذا ضیرملا فا شع

 لوقت هلوا شلاق هدنرزوا یسیک بولوا لکا یسیک كنمزوا هکرو د هنقلص
 هدننزو لعفت ( شا ) هیلعام ضعب لک | دق دوقنع یا شوشع هد فو هتار
 شع ندزوک و لفاغت اذا هنع شعت لاقب ردهنسانعم كليا لفافت ندهتسن رب
 لازایا یلاعت ها هحل لاق ردنوجما بلس یمانب هکردهنسانعم قلق هلازا ینتلع
 لاق ردفدارم هدلوا یانعم هلا شعت هدنزو لعافت ( شماعتلا ) هنیع ش۶

 لاقب ردهنسانعم كليا دع قجا ییهسکرب ( شامعتسالا ) لفاغت اذا هنع شماعت
 بوش, رو یرلیرد لوق ىلع یناقریب هدننزو ذفنق ( شجعلا ) هقمصسا یا هحعتسا
 ضبقتلاوا ینافلا حشلا وهو اج دیز راص لاقب رونید همدآ هجوق شعشتروب

 لاقي ردهنسانعم ككا ییهنسنرب هلیئوکس كنون و ىحف كنيع ( شنعلا ) دلما
 بورحاف ندنرب هلا روز ییهسکرب و هفطع اذا لوالا پابلا نم اشنع دوعلا شنع
 یاویح ای یاسنا و هزفتسا و هعزا اذا االف شنع لاق ردهنسانعم كليا ج اعزا
 اهقاس اذا ةبادلا شنع لاق رد هن انعم كلا درط بوروس یدازوا نوزوا

 شودلع هلام لاق روند هنتسهیش لام هدننزو روفصع ( شوتعلا ) اهدرطو

 هدننزو شعا ( شنعالا ) "یشیا شوشنع هلاملاقب ردهنسانعم هنسنو لام ةيش یا
 لجرفس ( شنشنعلا ) عباصا تس هل یا شنعا لجر لاقب روید همدآ یلقمرپ یتلآ

 ین ٍوم روند هاو هعدآ اکبسو كالا و تسسحو روند همدآ نوزوا كب هد زو

 ةلوط یا ةشونعم قنع لاق رولوا فصو هلند رك نوزوا ( ةشوتعلا ) رد هدنشنع

 یا شاونع دا لاق رونید ههقا دنلب البو كسکو هلرسک كنبع ( شاونعلا )

 هبوط
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 راسا بیو نا رووا رو ساظرف کو ی
 بود رص ترار ماد لی هانیه ( س نا ) یدیایزادنا ربت تیاقب شن رمصع

 تک  Rnبابل ۳ اشک زر شکع لاق  Jدلتو یوتلا اذا عیار

 رنک اذا تسلا شکع لاقب ردة انعم كنار یرب پول وا ناوا رف تابو

  " ۱تبلت باب زا هنو رب ی حاصو :لیفی درو هدنن زو لعش ( شکعتلا ( فلاو

 هنسانعم قفلز راپح بونلح وک شيا رو شکع نعم رعشلا شکعت لاق ردهنسانعه لا
 ییرلقابا نکراپ وا هنسیدنک كجمرواو سعت اذا مالا شکعت لاش ردع

 تویکتعلا تشکعت لاقب رروش وید ینرثقایا نکردبا مچسن هکر د هنسانعم ته روش ول د
 تضف اذا  e ۴رد دنسانعم تعشربک هنی رب شر یسازحا بوشترو هنسن رب و

 هدننزو تح دز کم | ۱) ضءب هصض» یا لخادو نش اذا "ی شکعت لات

 هک رول وا قالطات دیک لوگو دفع شکع رعش لاق رونید ی قحرویق

  rینعفنهو ریخت هدحاو د رف یه هل وا را نم 51 رخ دما ند ق

 لحر لاق هلوا نغف وط  eقدس رو ارد هسقل نه جار رد ال ناک اذا

 یرالاد هکر ونید هجاغآ لوث هدنزو هحرف ( شکعلا ) روئید همد 1 یوزر
  ۱ةرشک یا ةدكع : ره لا هلوا شرم هنر یر غلواا نا وا رفو قوج"

  1اومد دوحای قاروا هنیرزوا هسر هدنزو ی ةن ( شکعلا ) دفالم عو رفلا

 | فطع اذا یا بالا نم اشکع مملع شکع لاق رددننانم كلبا موو

 | اذ و فتکک شکع عمالیاو هعج ادا "یشلا شکع لاقب رد هتسانعم كم ردکر یو

 ناسا رکیوک ش عو زۈلۇ انس اق فالخ قلتوا"ش نکع لسعاف عما سو شوکعم |

 دش اذا االف شکع لاقب ردهن انعم قلت مک یدار و + تطاحا اذا روثلا

 ما هی هد هب داب هدننزو نار ساک و e ےن وا ثکج روا دوخاب هتک راز

 هیامر هداکعو رولیفاط هوا رطا E باوشم راص Ek هکر وتپد

 هدشاکع و روت ن ره یونغلا دشاکغ اا رد وا دایفیفص و ملت و 1

RE 7لمنلکعچ ك: 4 هد رو لیعش 9 :یعتلا ۱ رد راهب اج زد نداق  

 یجفح هل یعف كفو كم ) دشکوعلا ( 3 E "ریل ع لاق د هنسانعم
 ر

 ( شکع ) هدنن زو 1 3 کم ۱ رود هی اب یراق هروآ + رم رج ن

e 0یوآ نا روند هل اقح هدش زو روئس ۳5 شولعلا ) 1 ردندلاجر  

 یی اذا تؤبكنعلا تشکع لاش رده:تساتعم قاایوا تلح روا و ماع لجوا

 1 تالکلا تشک ع لاقي رد دنسانعم كەر 2 بودا وت وشوا هنفا رطا لرلناویحو

 ۲ ل وت لع هکج روا هد زو هیاعر )ِ لس زا 1 هد ز و نامر ( شاکعلا ( هقاو

  E Eةعشم رض لوس شافو ةي وز شایع ماف رخ نو راډ ا .

 ےک ت ع
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۰ ۳/2 e ۳ Aer وا یاشار e a عزا 

 رب 1۳ نکا 1
 ولید هیمود 1 اوال نووص هدنازو مظعم أ( شطعلا ) ام اما ق مپ ۱

 رج هنسش هسکرب هدننزو لعفت ( شطعثا ) ءاملا نع سوب۶یا شطعم ریس لاثب
 3 شطعلا فلک اذا لحرلا شط لاثب رد هتسانعم لاق نعوض هفاكت بودا

 7( شلعلا ) روند هبسکایی زانو قاج نسقعفایو قلصت هدنن زو لدنمم هویج ( شعلا )
 | نالا بابلایم اغفع هشفع لاق ردهن-انعم كمردکر هیوکس كافو ینه كليف

 ضارب هشیا یننرید شکرب ندارو نداروش هی كليع ( هافعلا ) همج اذا
 شا ( شفعالا ) ميلف ريخال یا سانلا نم ةثافع هالژه لاق روند هزدسک
 رک عیش رود همد آ هج وق كاب هدن زو ساغ ) شافعلا ) ردیفدامو هد زو

 لاقبو اهرفاوو اهمه یا مضااب اهدنافعو هيلا شنفما هلا لاق هنمو هتحانعم
 یافص ثمدآ رب هد زو هح ردد ) ةعنفملا ) نيالا مدا یا نیبیعلا شافع وه

 ( شفعلا ) تعفنع لاق اک تمضط اذا هليل تشافع لاق ردهنسانع« قلوا ابق
 بالا نم ادقع د وعلا شقه لاق رد هنسانعم ككا قلاد كج اغا هدنزو شش

 شفع و هعج اذا ءالا شقع لاق رد هنسانعم كمزدكر و هغذع اذا لوالا

 هدب رلجافآ حرم و ما یک قرص ردیدآ تاب عون رب هنیتهف شقعو
 ۱ روند هنشء كنج اغ آ دلاوسمو روند هن رلجوا كن رلقوبج هیص او روم مه

 ۱ یرازون و مدقا ند سوی زفه هکروند هوهآ لو هل رنک كنیع ( شاملا )

 | قاب بوکح مکحم ییهنننر هدننزو هجرحد ( ةشبکعلا ) هلوا شلیا روهلق

 1 كجاغ آ هدنزو ج رددت ( شیکعتلا ) اقیئو هدش اذآ " ا شکع لاق رد هتسأتعم

 ناضغلا هيف ,شیکعت لاقي ردهنسانعم قغوط بوشلیا ههتسنر یخاش ولنکی

 1 هکر وند هوا عو ر ندرلنوا روش هدننزو چ رز( شرکعا ) هک ودب هیق بشن اذا
 | اله بودب روق هاغلوا یتف ۲ ك دحاغآو رول وا تاب هدرلپد كن رلح اغ آ ام رخ

 رکاک الوق لع ردوا نالوا رجعت قرآ هکر د رک دد لي هددنع رلطع ردن

 | هک ردناپ وا رد راک دید کلب ڊوخای هدقم هیشع دوخاب ردندنعاوا

 هيث هرو یرلاک هش هنسیراد تروصو ۍراکیچ هجناو طسبنم هنیزویرب
 | يدفلوا بای من هدناد رقمو یدلیا نایب هدلحم رب ییهسدقم هبشع فوم رول وا یمط

  ردشغلوا مهف تراشا هسلوا تاب یرلک دید زد آ هدير و هش رايس هم تیا

 . قربآ هدنادرفم عیج شرکعو ردناب نانلوا ریت یکزوس نابوح یراک دید یلبو
 ۱ | هاشوط یشید یربا هاه ( > ثرکعلا ) ردتش هرزرا قلوا یعونر كتاب یرلکدید

 ۱ هیدن "۸+ هدقارعو ردیدآ وصررب هدندروب یتعاخج یدعوتب هدهماع و روند
 ۱ نالف جاوزت لاقي روند هب یراق هج وق شمش روب یرلیردو رددآ هن رق و هدنساضق
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 عیارلا بابلا نم اشطع لحرلا شطع لا هتسانعم ا نا ردصمو

 7 هطعلا ) قاتشا اذا هيلا شطع لاش ردلعتسم هنسانعم قلوا دنموژر آو قانشمو
 اا نا ا نارکس ( ناشطعااو شطعلاو ) هدشزو فتك

 ناشطعو ردلیعتسم هدلابقتسا شطاعو هدلاح ناشطع نکل روند هککرا نسوص

 داب سصق كقلاو ی ف لب بع رولک یش داطعو هدننزو یر کس رولک یشطع ىج كنظفل

 روند هشطعو هدننزو هحرف روند هشطع هدنش وم مرد کا رولک شاطعو

 هدننزو هنارکس روند هناشطعو هدننزو یرکس كلذک روند یشطعو هليمض كناط

 شاطعو هلیض كناط روند تاغطعو هدننزو تاح رف رونید تاشطع ندنننوم مجو
 نالا ناشطعو شطعو شطعوه لاقشرونید تاناشطعو هلسسک كيف روتید
 ىشطعو هشطعو ةهشطع یهو شاطعو یشاطعو ىشطع مهوادغ شطاعو

 دنور رآ وقاتشم ناشطع و تاناشطع و شاطعو تاشطعو تاشطعنهو ةناشطعو

 ن بلطاا دبع ناشطعو قاتشم یا ناشطعت كيلا يا لوقت ردلیعتسم هتسانعم

 را زونید هیسک نالوا یرءود زسوص هدشزو بارع ( شاطعلا ) هبحاص |
 ( شاطعلا ) شاطع لباوذ یا شاطعم ةأرماو لجر لاقي نوسلوا تروع نوسلوا ||

 هدننزودعقم ردشطعم ید رفم روند هناقوا یرافدلاق زسوص كنم هود هرعف كرم ۱

 هض را تشد نایلوا ییوص و ءامظا تیقاوم یا شطاملا لبالا لع تلواطت لاش |
 شط اعم یضاراو دشطعم ضراب انعرز لوقت هل اه رد هشطعم ید رفم كنو روید أ

 زون د هیسک شفلوا قایتتشاو اوزرآ هنسبدنک ( شوطعلا ) ام ءامال یلا یا

 هک ایوک ھلغلوا مزال یسهدام لصا رلیدلیا هیعست یرهسک شعب هلکن و ربو
 هيلا قاتشم ردهدنکبس هيلا شوطءعم کرد وتم قرح یا نالوا هدعت تادا |

 شوطعم وهف هشطعف هتشطاع هکردشفلوا راتعا ندهبلاغم باب د وخاپ یک کردند

 6٢ نب تیقاع مدلیا عامو دشرافم .دتهخ یابشا هلکنآ نآ نا
 ۳ هل رسک كنه ریه مه ( شاطعالا ) ردشلوا 2 راتعا وکو سپ مدلوا باغ ۱

 هیشاوم تشطع اذا لج را شطعا لاقت رد هنسانعم قلوا نسوص یزارا ون تا
 ییمسف هودو هامظا اذا انالف شطعا لاقن ردهنسانعم قعوق نس وص یدآربو

 لبالا شطقا لاقي ردمسانعم قمرترآ لیئده قلزسوص ام ندگهروقک هو ۲

 زسوص كود هدننزو لیعفت ( شیطعتلا ) دورولانع اهسبحو ابنامظاق داز اذا 1
 لبالا شطع لاقب ردنوحا هام د دشت رد هنسانعم یورآ هقوح ینتتدم قموق

 شطعلا یئذخا لوقت روند هعلزسوص هلنیتم ( شطعلا ) عقرت اذا صیمقلا |

 نم نان وا ربیعت قل هص وص هدننزو بارع ( شاطعلا ) ردیمسا یف كعشاه

 یو رال هاد وهو شاطع هباصا لاقت رول وا رگ اق هسا وص ردقن ره هکرونید
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 EN EET یا [ افیشعت انب "الئالو ] ع رز ما هصفق ىذمرلا هجرخا یذلا

 ۱ ۱ هزعهربخذ ج هلو زاوک ام مزپ ىع رویطلا شدمک ریبیف ايش يواز لک یف اب
 )بوب شوف ینرهیواز كل هلاخ هلکل ریک بویلقص هبهشوکره بودیا تنابخ
 ۱ ادا شدالاو "الکلا شدم لاقب ردهنسانعم قع روف ریو ریاچ شیشعتو نمردنود
 ا ( ةثاشعنا ) ج رکن اذا ربا شغ«لافب ردهنسانعم كمناکعج بوافوک كماو اس

 ۱ هدنزو سسع ۳۳۹ ( ششعلاو ) هد زو دمو ( هشوشعلاو ( هد زو هحای

 نم اششمو هثوشعو هشاشم هند شع لاقب ردهنسانعم قلوا قیر او هجا ندب

 هکرونید هندهوب شوف لوش هلی كاع ( شعلا ) مشو لح اذا مبارلا بابا

 شاشعا ی رد زباج هدیه كاع هیلبا ذانشا ندسخ و راخ هدنفلا را یرلاد كجاغ آ
 یهو یطماف قح هيف كل سیل یا * یبرداف كشعب اذه سیل * لما هم و رولک

 بوش واص هکلوب ردلکد ۵هنای | كنسوب ینعب ردثنوم باطخ هفعای شوق یشید

 ردلکد كشبا كنسوب دوخای لیف تفارف ردق و كقح هدو كنس لثو 2

 ینجااو للعلا سا7 یا كشاشعا سا برعلا لوقن و رونلوا برش هدرپ كد
 هل هدر هوب كربغ هللا دیو رظن هنس هئاغ و دیق اک راهو یدنک نس یتعب كله

 رب ندنآ نکیا راکرد صیاقنو بئاوأو لع هدننامناخ یدنک لشوب راو كني
 دارا هدنقح لوضف نشود هنسهلافو دیق یناعاخ لاوحا كراس تالابمی دوخاب

 عضوم رب هدیه دالب ) شعلاوذ ) ردندا رعش هکر دءادع نب ديل نا مسا شعو رول وا

 ردعشوم رب هدندالب دعس نب هد رق هیمط لف كيءرمه ( شاخعا ) ردید آ

 شلباو هدرزوا یرب یر هدنغلارا یرلاد جاغ [ هلیضو یعف لرلیع ( شعشعلا )

 رد هنسانعم بلطم هلیصف كليعو كي“ (شعلا) روند هن رله و شوققصتلم هنبرب یرب

 لاھ ( ذشعاا ) یلطمیا یشعم وه لوقت ردندروک ذم ش دع نالوا هنضانعم بلط

 قماشوا هبهظیلغ ضرا هلبرسک كەز ( شاشعالا ) روند ههظیلغ ضرا
 ندنشیا یک و هظیلغ یا هشع ضراق عفو اذا لج را شعا لاق , ردهنساتعم

 | فیوه او هدص اذا هتجاح نع انالف شعا لاقب ردهنسانعم كليا عنمو قرص
 هتسانک نم یا هجعزا اذا یظلا شعا لاش ردهنسانعم قم رجاق بو ردلاق ندتغاح

 ردهنسانهم كمردشکد ینرارب راپا هلکلیا روضح+یرلن [ بونوق هرزوا تعاجر و
 تند كتهسکربو اول وح يح مهاذاف هولزندق الرنم لز ادا موقلا شعا لاقب
 » لاعتفا ( شاشتعالا ) هلحما یا هند هللا شعا لاش ردهنسانعم كليا فيو ن نو ز

 اشع ذخا اذا راطلا شتعا لاقت ردهنسانعم كعديا هو یععق شوق هدننزو
 ءربماو راتما اذا مولا شتعا لاق رد هنسانعم تامموک یو ۵ هربخذ هحرادقم رو

 شعنآ لاق ردهنسانعم قاب كالموک ردعواطم هدننزو لاعفنا ( شاخعنالا ) ةليلق
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 یرلنآ بو وک هرزوا تعاجرب موق رو هل رکذاک نیسلا یف هغل هشی و هشعنه هاج ۱

 لز اذا موقلا منع لاقت رد هنسانعم تكلا روبج هکمردشکد یرازب هلکلبا روضع+ |

 یباغآ ام رج جدول هدنن زو لیعف ( شیشعتلا )اولو ی مهاذاف « هول زد کت ر

 یف شوقوهشع تراصاذا لا .RN لاقشرد هتسانعم قل وا ع

 EL E راطلا ششع لاش رد هتسانعم كدا 3 هرز 1

 ( نشارتخالا ASG U هیلذلا شو ره الا ی نابود E هراوطو قلعت اذا
 تنعلا شرعا لاق هو ا ات قفشآ ءرزوا دیو رک یرللاد هرص ۲ هدننزو لاعتفا

 ذعا اذا نالف شزنعا لاق ردهنسانعم كعدا شیرع مدآربو شی رعلا لغ الغ 8

 اکر اذا ةبادلا شو رعا لاقت ررهنسانعم كمن هراوط یدو هدا زو زاولحا

 نالوا رونلهکلوک اعاد هلکل هکنلوکیسهلوقم ج اغا هلیسهین لعاف مسا ( شوررعلا )

 ردیمسا ینالولنا نالوخ ن دعس نا هدتشزو ج رز هلون ) N رونید همدآ

 یرالاد هکرونید هنج اغا امرخ لوش هلیحف كهمصه نشو كنبع ( ةفعلا )

 دقیفد فعسلا لاف ۳ اذآ 7 ها ۳ لاق هل وا هجا یکدزوآ یتعب , یلفساوزآ

 رونید هحاغا نالوا زسنوقو هجما یرلخاش بولوا مثل و نسیوص یتنمو, لفسالا
 یتماق هکرونید هنواخ لوشو نابضقلا ةقيقدلا تسلا ةميئللا یا ةشع ةرجش لاقب

 لاق هلوا هما یرلکک كني رلفایاو ثنی الا لوق لع هلوا نسلح یسهدوک و نوزوا
 هبهظیلغ ضداو لحرلاو ديلا ماظع ةقيقدل اوا م لا يلق هل وط یا هتشع هاا

 قلوا هشع ییاغاامرخ رلرعف تبع ) شعلا ( ۳ قا هشع را لاش روید

 تفص شعو ذشع تناك اذا لوالا بالا نم اقع طلا تشع لاق رددت ساهم

 هجا یرلکک كنيرلقاءاو كليزالا لوق ىلع نباح یسهدوکو نوزوا یو رزاوا
 كند اب ۳ رود هزوغعب لرسو شع لحرو هشع را لاق رونید هیشک نالوا

 اذا شع لغ لاش هلوا ردا فاکتتسا ندقش آ نکیشلیا كاردا ینغیدلوا كاا
 اذاااشع “ىلا شع لاقي رد هنسانعم بلط شعو اهلظيالو ةقانلا ةعبص نصیب ناک
 لاقت ,E كجا سکا هعج اذا هشع لاش رادهنساتعم :كمردک رو هبلط

 ردهتسانعم قماع تام وکو را اذا هشع لاقت رد هنسانعم قمرواو هبسک اذا هشع

 شوقو لیلف یا شع ءاطع لاش رونید هک رب و هد زآ ناو الیلق هاطعایا هلاق

 مهلوف و هغ مزلاذا رتاطلا هشع لاقت رد هنسانعم ابا زی و را تو یدنک |

 الا ش ور ۳ لاش ERS نرشلبا هشارت / دو هدر :زو هل وهر ) شورعتاا) ۱

 ۱ ) س ,عالا 0 ۱ مک رز و 1 ةبادلا شزعا لاق زاد تنم اف كغ هراوطو (OA) یک

 اذ فور ۳۹ شع لا رد هنسانعم امر و ک روزا و هعقر اذ 3 صیمقلا شع لاق
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 لوا 7 ردقج هوا رانا نالوا هدنبااج یرا كلادت هکر وتی» ناشر م هالوا
 ۱ را واف رط یبا دوخاب هرلدا نالپا هدنکو ک ولف رط ییا

 نال E هکیک کہ دلآ كلد ثك» وک هدنحوا 2 فو و ردیباج کیا كنب رغب

 اک تیلو هک دونید هتشامن لیلی كنممق ت تآ شزمو رول وا ما هرزوا رانآ

 ج یریا نالوا دلبو ضبرع یک دو رک» یسکوک و روند هغلوفو ردیف رط
 3 دیدم رکم کم شرعو .دوزا هش 6 ته م هقاب لاش روند هب هقان

 ۱مق تسلامم زدزیاچ هداف كاف هدو روند هنسهءدق توي لوق لص

 نالفو دعس لوف هلمو هلعجج ۀینب رود ید شو رع هکر ونید هننوپ هو هیکم

 اإ ىى ندنشرمش جج من كنیرلبانج ةيواعم ىنعي هك میقم ةيواعم ىنعب شرعلاب رفاک
 ۱ ىهي نالفو مالسلا ههلع هللا لوسر ممانعت هدقذل وا لاب هن رات رح دم یکیدلبا

 | دوکذم هجودارم هگردیعج كشيرع شرع هدمالک یرلکدید شرهااب رفاک تيواعم
 | هلغا وا یک یجالآ هد اچ یه وقم قلزاسو ج اغا هدیاوا لوا زد کم توی هرز وا

 :iy رفک لاح ىف هک مقعوهو انعم سپ ید لدا قدا نرم

 ۱ هدنوبو هعدق رم عباضالاو ریعلا نیبام یا هع رعق رسم >۱ عقو لاب روید هرب
 ..شی رع رع.(شورعلا ) رولک شا رعاو دننزو هد رق رولک هل رع ییج زد زباچ هدف

 | هود دوی و ابق ېک دیورک یرلناب هلا «سیالمو رود دیهتسن شاپ هدنتیه
 ] شیره اک ینهب اههظع یا نیلا شورعم ری: لاقت روتلوا قالطا نیبنلبا شورعم
 || قمردای بوردشنوط لصتم ینغرتوط شنآ یدو هدننزو لیعفت ( شیرعتلا )
 زا قم شیرعو مداو دقوا اذا لوهجلا ءان لع دوقولا شرع لاقي ردهتسانعم
 ۱ قلآ هرزواآ دبورک ی رالاد هیصآو ادد رص یب اذا لجرلا شرع لا رد هنسانعم

 ۱ كحا یراخح كک راو بدلتا لع ةلاود عفر اذا م رکلا شرع لاق لق4ت تام

 | شرع لاش. رد هنسانعم كلبا موه هکشا یشید قرەجآ یغآ بوتط هیاوه یتشاب

 سخت هساز راطا س رع ح راش هافاحتو هسآز عفرف ماع لج اذا هتاعت راجلا

 ازا شرع هرابع هک رید محرنم ردشابا صیصت ینلوا هرزوا روک ذم هحو و هلطحم

 قلناو" یوا شدرعتو ردلاغجا بلغا قلوا هدناونع هجا لع لج اذا ةأر

 | لاق ER i ىقيازبو ةفقس اذا تیبلا شرع لاق ردهنمانعم

 1 توی نتطاحن r چدر 4 ع NS رعا لاقب
 ۱ | ادا عیارا الا نم اش رعو اک اعر لحرلا شرع لاش رده سانعم قاوا

 ۱ لاق ردهنساتعم قلوا رارقربو تبا هدریرب هدهنزو لغف ( شرعتلا (: توو رطب

0 
٤ 

 3 شرعت



۱۰ ۱ 

 هدنراننک .یوفو یک هباوقو جالص راراپپ ندنسهلوقم قلزاس یرثکا هکر وند
 ریاطلا شرعو رول وا معاق هدنرزوا كن آ هسک نکحوص هک رونید هت لوش نالوا
 ردصم شرعو هشع یا هش رع ف راطلا لخد لاش رد رابع ندتساو كشوق

 دوقولا شرع لاقب ردهنسانعم قمردنای بوردشتوط لصتم یتغرتوط شتآ رول وا
 لاقب ردهنسانعم قاي قاطراچو دیورکو عداودقوا اذا اشرع لوهجا ءانب ىلع
 نانلوا ارعا هدیص و اشب رع هل یب اذا یناثاو لوالا بابلا نم اشرع مرکلل شرع
 بویلبا موعه هدیص ندنغیدلوا یمع دوخاب ندنفلزسیوص دوخای ندر یزات

 هسکرب و دیصلل ندی لو قرخ اذا بلکلا شرع لاق ردهنسانعم قمروط هیوا

 لاق ردهنسانعم قلاق تودو ناربح هلغلوا هتفش 1 یعامد ندنطاشن طا فا

 رد هنسانعم قعایواو رکذیساک عبارلا بابلا نم نیتح#ب اشرعو اشرع لجرلا شرع
 د ره ییرلق وبح كن همص 1 هدننزو دوعق شورعو شرعو هاب اذا تیبا شرع لاش

 اس رعو اس رع مر کلا شرع لاقت رد هنسانعم قمردلاق هرزوا دو رک و هرزوا

 هلشساط ردق یو مد[ ین خب د كني وقو بشلنا لف هی اود عقدو اشو رعو

 اهاوط اذا رثیلا شرع لاش ردهنتسانعم قعای هلا هت ییسب رقو هرکصن دق دیای ۱

 یرلکدد شرع كنو كنهسکرب و بدلا اه راسو اهلفسا نم هماق ردق ةراعخاب
 رک ذیبساک هسقر شرع برض اذا االف شرع لاش رد هنسانعم قمروا هنن رب

 كلبا اضاق هولحرو و ماقا اذا ناکلاپ شرعلاش ردهتسانعم كليا تماقا هدرپربو

 لودع ندهنسن رو هم اذا عبارلا بابلا نم اشرع 46 رغب شرع لاقب رد هنتسانعم

 هب هنسن یکحهربو كنهسکربو لدعاذا ىع شرع لوقت رد هنسانعم كليا فارمعناو

 عتما اذ اذا نالف دنعام لک شرع لوقت رددنتانعم كجا عا تما بول وا لئاح

 قاط راجو ۰ رکحوا نالیاپ نوا كل هکل وک یخدو E ریما ) شيوا (

 هدنزرط هغحو ج دوهو روللوا قالطا ههم رکم کمو روند هنس هل وقم هییاتمو

 هبدب و ک هاو رد وک رپ هعاج یک رشت ی ناوسن هکرونید هبوک رب

 یرلک دید ماع و ندحافا ا هر هي نانلوا رعت قحال و رونید هنغاط راجو

 شرع یمج راردبا لالظ:تسا هدنحشا پودیا یک جالصو هبلوف پوناچ ندقاتوا

 نکل ردهبارخ الاح هک ردیدآ هدلبرب ندنلاعا یصم شیرعو هلی كو :
 نادف لاتح شد دوخاي ترد شرعو E A | لوم هنن هرکصندننامز فل

eردشللا هاسم هدارو فوم روند هنکوک كنج اغا امرخ مزا  

 یدلیا ريف هلس رابغ سخوا ا عبدا دحاولا لصالا ق نوکی ناواریز 1

 زد هدنلبو ات :تالخ عبدا هيف ناکلا دحاولا لصالا هلغلوا هیردصم نا هدارو |

 هدنفرط یکیا روند هزکحنآ هشوزوا نالوا هدنفرطرب كنویپ هلی كنیم ( شرعلا ) ||
U RK SIRRAN FIRIN ERS SETAE DASS FUERA DERTE LI RRS EAEسم  



 و 2 ۳۳6 ۲ اف CSCS ار

 رب هکرده؛سانعم حالص 4 وکس كنابو یصف كليع ( شیلا ) ( نیملا لصف )
 6 هک هل ح الص یا یصلل شبع ناتانا لاقب روند هتلوا شوځووبا كلەنىن
 روند هوابغ شهو هوشاو ءوشبعاف یسال ح الص نالا لاشو رد هبانعم و ید

 هدنزو هرم ( ةشبملا ) ةوابغ یا شبع هيف لاش ردثفل دهنه « دانم« وب

 غف یا هشهو ةثيم هب لاقي ا قاداو تلف هتاھف ( لاو )

 کا هباج رب یبهنسن رب 4یوکس كتهیفوف یانو یھ كع ( شتملا (
 ( نوشدیعلا ) هفطع اذا ىنالا بابلا نم ءاشتع “ىلا شتع لاق ردهنسانعم

 هدننزو شرف ( شرعلا ) ردهعونصم تفلوبو ردیدآ كجوب رپ هدننزو نون ریح
 شم ینعپ یلاعت رابجا رون نم "الاالع رجا توقا وا دعشالو یلاعت هقاش رع وه
 هبیهلا لع یرادقمو یتفیقح ردجراخ ندهبرسشب لوقع یریدقو ددح هکر دیهلا

 ردناپاو التم ندرابج ترشح رول هکردرجا توقای رب یتقیقح دوخای ردط ونم
 هکر د_یظعا كلف شم هدندنع ءاکح رد حراش روید نامزرک هدی-راف

 هئسانعم فقس شرع لصا ردنما كلف هکردشاو كلف یسرک و ردناهلبا ددحم
 ندآ یاعمراسو. رد هدنس هل زبم قس كتنحاص وصخ كکلف لج ش عو ردع وض وم

 لیت دانم تعفرو واع رول وا قالطا هند كهاشداب شعو یا ردع رفتم

 ردلبعتسم هنسانعم ناشودو ناطاسو نعو هریرس یا هشع ىلع كلا دعق لا

 رونید هثیش نالوا ینایق رادم كشيارب و ناطلسو دجمو نع یا میظع شرع 4 لاقب
 روند هکر كننسنرب و هرما ماوقنم هیلع وهام مده یا هشع لث لاقب هنمو
 ریح روند هرداچو رونید هنغقس كنهباخ تیبلا شرعو هنکر یا هشرعوه لا

 شورع ج روند هوا یبهلوقم قاطراپ شلبای نوحما كالهکلوک و هتسانعم

 : تئعاججرپ موقلا ش رعو هدننزو هد رق رولک هشرعو شارعاو هلنیتعض رولک شرعو

 ردملا م مس ر ایا مش عود لاق رووا قالطا هزلي ر نالوا یراروماربدم

 ترد لوش شرعو مصقلا ىا شرعلا ىف ادعق لوقت رونید هکشوک و مهرومال
 راردهدناب ىل [ كن هیلاعش ترم یرلکدد ءاوع هک روئلوا قالطا هبکوک هدرخ

 هنمو لیف روئلوا قالطا هوبات شرعو روند یغد دسالارعو كاملا شرع هرلنآو
 دعس یزا رنهاو شنح واو دام نده توت درا ها ] ثیدلا

 ردهنانک_ندنطاشنو حرف هلقوش لوا ةلفلوا ربظم هنفرش قلوا لماح ینرلتمنح
 ردق یبو مدآ ندنند كني وق رثبلا شرعو رونلوا قالطا هتطلسو كلم شرعو
 قالطا هراهتسارکو هت یرلفدای ینسیرقوب ردق هن رعآ هرکصدقدیاب راود هلْشاط

 هکسموت هګ موب نالوا هدنزو ٍیعوط هنفرط قمرب كغايا مدقلا ش شرعو رووا

 هناپاسو هکلهکلوک و ءرهظ نم ًاتناموهو یدق شرع ىلع عقو لوق رونلوا قالطا
 هست تر و تا و ور رس کاخ تساوی سس ی

 هکرونید
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E ۱9لاق ا قال راد رم یهتسر و لکاو عاج یا شفدو شفط ف نالف  

 كناط ( ءاگلافطلا ) ردهنشانعم شفط هدنزو لعع ( شفطلا ) رف اذآ هشفط ا
 ) u ۱) ةلوزهم یا :اشافط یه لاق روند 4 وتاخ نالوا نور

 نو فوم روید هبعدآ قفروفو فیغض ۸5 یدنلوا کز هدر يا صت

  شکک و ولنادیم یرلسک وک كنم رلنابط هدنزو رفعج ( شنفطلا ۱ یدلیا رارکت |[
 هنیتعف ( ءامنفطلا ) نیمدقلا رودص مساولا یا شنفط لجر لاقب رود همذآ ا "
۴ 

 هغاح لس کس كمال و یحف تكناط ) شلطلا ( روند ةا ققروقو م فيغض

 شا هدننو دام شنط فلم هک رد ح راش رد ولقم لا وو هنساتعم نکس رونبد

 ( شفنطلا ) رديطاقسا خ است ابلاغ یدنا مزال یرکذ هدارو هلکلیا تراشا هد هنتفل

 ( ةشفنطلا ) روند همد نوزو فیعض هلتسن یاپ ( یثفنطلاو ) هدنزو رفعح
 اذا هيلا شفذط لا رد هتسانعم قب لتفقد بوکید زوک هبهنسن رب هدننزو |

 هع ا لاق رد هنسانعم قش ۰ د رهدلح وک ب وصف یزوکو هيلا رظللا 29

  لقع تفخ لینوکس كواوو یصف كناط (شوطلا ) رظنلادنع حي اه رغص اذا
 یاد نویدم هدنازو لیعش ( شیوطتلا ) ةفخ یا شوط هلقع ىف لاقي رد هنسانعم

 اط (یهطلا ) همش الم ادا لش را شوط لاق ردهتسایمم تام
 اشهط لمعلا شهط لاش ردهتسانعم كمريو هداسف یثیا رب هلیئوکس كناهو کف
 بوزو لیلا یدنک یشیا ییدلیا ترشابم مدآ رب و هدسفا اذا ثلاثلا بابلا نم

 طلا ادا لع نم هيف ذخا اهف لج را شهط لاش ندهتسانعم قق روش و سو
 كناط ( شیطلا ) رددآ لحر رب هدننژو لورح ( شوهط ) هدي هدسفاو هيف

 شاط لاق رددنساتعم :نلیوا برک سو نک نو فیفش بوک تاو ا
 شاط لاق ردهنسانعم" كنک قع كنك رو فخو قزناذا اشيط شیط: لج را |

 شاط لاق ردهنتسانعم كمك بوواپ بویکد هناشن قواو هلقع بهذ اذا لجرا
 نيكم نیو فیفخ ( شایطلاو شیاطلا ) هبصی مو هنع زاج ادا فدهلا نع ممسلا ||

 : تفغ هک روند ةيسک لوچ شایطو رووا. ریس هفلش هک روید هقدزآ برو 1 1

 رب نآ رهو هفرط رپ هظل ره بویمروط ههزود رب ندنعیط بعالتو ندنلقع
 دصشال كاذک و فیفخ و قزن یا شايطو شیاط لجر لاق هلوا ردبآ عورش 4۶
 ققباص هفرط رب بویمروا هناشن نوا هلسمک كنممه ( ةشاط الا ) ادحاو اهجو
 . رب هدنزو رجا ( شیط الا ) فدهلا نع هلاما اذا مهسلا شاطا لاقت ردهتسانعم
 ندیدآ شوق 1

 نشخو درس هلیدیدشت كنيشو یعف كناظ ( شظلا ) 6 ةمجلا ءاظلا لسف ) ۱
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 ۱ ۱ 1 13 1 لا E لاقب رد هنسانعم مش راق هنفلار ۱ ap ڭا و شش ارا

 5ا ج انب هدنازو دج >.د ( هخفطا ) هنسانعم ریغص ,یص روند هفجوح |

 سو تست
 ها ست

 إدلب ر هډنراپد سادا هدف اع و یه ثبات ) هو رط ( ا نب

 ا( شاخش رظ الا ) ردهدلب زب ندنلاعا هحاب هدسلدا هيه كلاط او ا )

 اا ۲ یاش هک روپ بوقلاق هغایاهلفاوب تفافا بونود. هب هئ ی رپ ۱
 ِ ۱ سا و یشو مافو دا رم و هی م نم لیاع اذا شضی را شف رطا لا رها

 ۳ || قوا لثا هارو بسد هک رلذیک ۱ بوغا رار تاشو هالقو طخ
 یسدواب شوفو دهبادعب اوبصخاو اوم اذا موفلا شغرطا لاقي ردهنسانعم
 ۱ ۲ ] رگ ولاق رع اذآ ح رفلا شفرطآ لاقب ردهتسانعم قلشب هفمانیوا بونادلقم هدهوب

 |  شخرط لاقب ردفدارم هدلوا یانعم هلا شاشعرطا هدننزو هجرحد ( هضرشلا )
 | ( ةشفرطلا ) ردیدآ وص رب هددرو رعتعلاون هدهماع هشغ رطو شغرطا یه ضرما

 أ كمدآ رب و شغرط ین« شیلا شفرط لاق ردیفدارم و هدنزو هدغ رط لاف

 | ثفعضو تالا اذا هّیع تشفرط لاش ردهنسانعم قفلنابط بولوا فیعض یزوک

 | هینیع رکو رظن اذا لجرلا شفرط لاقب ردهنتسانعم قمقب قرهیف یرازوک و
 ىلا یا شفا رط لجر لاق روند دم د آ یوخ دب هد ز و طب الع ( شفارطلا (

 اإ شمرط لاش ردهنسانعع قتلوا وك ارق كي ههک هدننزو هج رعد ( ةشمرطلا ) قلمخا
 ۱۱۱ هدنزو زيره ( شیشطلاو ) هلددشت كنبشو ىعف كاط ( شطلا ) رظا اذا ليللا
 ۲ شطالا عقوام لاقب رولوا هجهدایز ندیتندج ینعی ندداذر هک رونید هفیعض طم
 روغي نانلوا رکذ رولوا ردصم شطو ذاذرلاقوف وهو فیض رطم یا شیکطو

 تئاج اذا یاتلاو لوالا بابلانم اشط هامسلا تغط لاقن ردهتساتعم قمردغای
 لجرا شط لاقب ردهتسانعم قماضوا هتلع یرلکدید شاشط مدآ رو شیشطااب

  رکد یند وب هلک كنءرمه ( شاشط الا ) شاشطااب باضا اذا لوهجلا ىلع
 ۱ ۱ شاخ ر( شاغطلا ) تدط ىح دالا تطأ لاقت ردهنسانعم قغردغاب رومی ناتلوا

 ۲ هلز تلع و ردبدآ تلع رب یک ماك ز هيض  لاط ( هتطااو شاثطلاو ) هدنزو
 ۱ نده آ بولوا عن هودنم هدام ندغامد هک ردقح هل وا یعولخ وطر كياک ز ندنعاونا

  كجوک هبسک یا ( ةثطلا ) رولوا هرزوا نال ب اعاد ندزوک و ندنورو

 ۱ | درش هلیس هين لعاف مس AR طلا ) فض یا هتغط سد ق لاش ردهتسانعم

 es د ناف یرزوک هک رود هیک
 | € شرفظلا ) هبیع داسف ايف ارظن رظن ناك اذا س عطف لحر لاقت هئوا ردا

 Î | عاج هلياوكس كنافو ىخف كناط, ( شفطلا ) ردیق دامو هدننزو شمعطم هان

 ۱ ااش هنمو اهععاچ اذا یناثا بابلانم ادفط هتراج شفط لاق رد هنسانعم كلا

 لا زام
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 یرماعلا نیدلافیفع نامع نب دمع نب سیردا العلاوا هددابآ تشم دادغب ةدلبو
 شوشو رد ربخا سوشا رهاظ ردشانا توکش ندنییعت یبسن فا وم ردن دم یشوشلا

 شوشو رلیدید شوش بود بی رعت هک ردیمسا كناضف یرلکدد سوس هدناتسزوخ
 همد آ ناق هلیغربوق كنیزوک ندبضغو مشخو ظو هک رولوا غج ندنظفل شوشا

 ردعض وم رب هدلبا ضرا هلیمض كنیش ( هشوش ) شوش یا شوش لاطبا لاق روند
 ردعقاو هدنبرق كنآ یدقرم كنرلتمضح مالسلا هیلعو ايب ىلع لفکلاوذ

 فالتخا یا شاوش ,prt لاق رد هنسانعم فالتخاو عازت هدننزو باح( شا وشلا]

 رده سانعم كلا طلتحم و هدنروش ی هنسن ۳ رک هدنزو لیعف ) شیوشتلا )

 یعوجب كران وب هدننزو لعفت ( شوشتلاو ) ردلوعفم مسا ندشیوشن ( شوشلاو )
 هد رو نم یانعم نالوا باوص ردشلیا تس یثا ندنهو یرهوج رداطخو نس

 ردشایا تب تغل هنا رکا هک رد حراش ردقملوا شومنو شوهمو شیورم هباه

 رد هتسانعم شاب قلوا شروم شراف ( شوامتلا ) ردذوخأم ندروک ده شاوش
 هرکصندک دلیا راکنا یاونع و فلؤم هک ردبغ شوابت یامالا شواشت لاش

 نالوا رهروک ندنتلقو دعب هدننزو روا ( شواشلا ) يدليا سر یتظفل شواشت
 كرلنيش ( ءاشيشلاو شيلا ) ةلقوا دعب ى رال ناک اذا شواشم ءام لاق روند هیوص
 ۱ یکی یکدرکح هسي ا رغب كد رکح رکاو روند هباه رخ نالوا راغب كد رکح هلی رسک

 امرخ هلم ڪڪ كنممه (هشاشالا ) رولوا انفو هزي رسنذل هدقدروقو رولوا

 راص اذا ةلظلا تشاشا لاق رد هتسانعم قاوا شیش نانلوا رک ذ یسهویم كنجاغآ

 هب وشیش ن رابطادبع ن سیف راما نت و هو ورش ) هب وشیش ) اشیش اهلج

 ردن دندن دم

 لا رد هنسانعم سان یک شط هلی وکس كنابو یعف كناط ( شطلا ) ( ءاطلالصف ۶

 ( شغطلاو ) لوكس كناخو ىحف كناط ( ششطلا ) سانلاق یا هلثم شیطلاقفام
 نم اشخطو اشتط هنیع تشذط لاق ردهنسانع» قفلناط یزوک كنهسک رب هلنیتعف

 قلوا اص قردلوا نوهاو فیفخ هلنیتحف ( شرطلا ) تلطا اذا عبارلا بابلا

 دلوم وهوا مصلا نوها وهو عیارلا بابلانم اْرط لجرلا شرط لاقي ردهتسانعم
 هلي كناط ( شرظاا ) روند هغل عاص هجزآ ردعسا هدننزو هفرغ ( هش رطلا )
 هيض كنمرمه ( شو رطالا ) هش رط ممل یا شرط موق لاقت ردعج ندنظفل شرطا

 هدننزو لعافت ( شراطتلا ) مصا یا شو رطا وه لاقب هنسانعم مصا روند «ضاص
 ماصت اذا لجرلا شراطت لاقب ردهنسانعم قمروا هفلغاص ینسیدنک هسک رپ
 ضیرلا شرطت لاقب رد هنسانعم قلافاص حورجو هتسخ هدننزو لعفت ( شرطتلا 1

 یاد ۱



 لاش رد هنسانعم شپیم ردل وهقم مما ندشب ر رد زو مع هم ۱ شی رلا ) روند

 قالسا هود نالوا ولیو كپ یناوفو شیرلا 4 لعج اذا شیرمو شب مس
 شیم ربع لاش رونلوا قالطا هءود اچو بزا یا شیرم رعب لاقب رونلوا
 یشوم یا شی در, لاقی رونلوا قالطا ہشات شفسو هجالاو معلا لیلقلا یا

 فیعطاا یا شیم لجر لاش روسالوا قالطا همد آ نرالو هجا یترصو لبو
 (شیارلا ) رونلوا قالطا هی هفم شاوا حالصاو مطس هلا ممصو شیافو بلسلا

 لاقب روللوا قالطا هیسسک نالوا یحنایم هدنبب یشنرم هللا یشار هدننزو خار

 یا شیار ممس لاش رونبد هفوا یلکلیو یشترملاو یشارا نیب ربغس یا شیاروم
 قوج هدشزو نیه هلیفیفحم كلاب ( شیراو ) هدننزو نبه ( شیلا ) شب روذ

 ( نا دیر ) قرولا ربثک یا شیدو شید ءالک لاق رول وا فصو هنابولفاریپ

 هرزوا لع ما م٣4 هدنع هنیو ردب دآ نصح رب ندلاعا نیا هدنع هد: زو ناص

 ثانب رایو و یرللیف لزو و كفلوف هلنیتوحف ( شیرلا ) رد دآ كغاطرب فرشم

 قوج یرلیو كنيرازوب و كنب رافلوق هدننزو باعم ( شایرلا ) رونید هنفلقوح
 لاش روند همد آ والیف یرلقل وقف و یرازو هد زو رجا (شی رالا) رونید هب هقان نالوا

 (ذشارالا) ههجو هنیذا ف رعشلا ریشکلا یا شیرا لجرورماک شاروذ لجو شایر قان
 رد هنسانعم قاوا ولایف كي زوو قلوف هلبلق هواو یاب ( شیورتلاو ) هدنزو همانا

 ناچ یسهدوک هدننزو همظ» ( ةعیرملا ) شیرا ناک اذا شورو لجرلا شارا لاقب
 للف یا معلا ذشیرم ةقان لاقي رولوا فصو هيهقان

 هماعرونید همی دبع هلیئوکس كواوو ىع كناز ( شوزلا ) 4 ةمجلا یازلالصف و
 رونبد همد آ رکتو نبدوخ هدننزو رجا ( شوزالا ( رردا ظفلت هليمض كاز

 رکتم یا شوزا لجر لاقن
 یجاردلب یک یرلشاط زکد هدننزو ص ( شخلا ) ( ةمحلا نیشلا لصق

 ندعاطف نبا تغل و و روند هنب رثیتنافوا هدرخ هدرخ كني رلشاط لفح قالرپ

 ردهدلوم تغلو و روند هنغاج زب هدشنزو رقعج هلباب ( شب ملا ) ردب ورم
 نب رؤوس نب ةديفر نا هلنفاضا تاللا شعش ردندیماسا هدنزو شعن ( شعش (

 روبص هلا همم نيغ ( شوغشلا ) ردب ردارب كنهسک مات تاللا میت 7 بالك

 روند هباد غب قچل او رنک قوح یسهجولد هلتسن یاب ( یشوغشلاو 3 هدنزو

 ردفرضنم ویو رددآ هدلب رب هد رہا ءاروام ( شاش ) راردیا موعضم ینیش اضعبو
 كلا یغایا هلیاه ( ةاشوشلاو ) هدشرو ءارج (ءاشوشلا ) رولوا ع ونع اضعب
 يخ كش ( شوش ) ذفیفخ یا هاشوش و ءاشوش ةقا لاق رونید هدقان

 لصوع هلجد و ردهلحم رب هدنربش ناجرجو ردعتوم رب هدب رق رغ نا ةر زج

 هدنساقسش



۹۱ 

 اذک و فیعض یا شیهر لر لاق روند همدا راح زا یاو دا یسهیبو

 ۱ هر گرو ةقوا لوشو روند هر و هب ولما هقفو و مک | لیلق قیفد ۱

 .هدکدلکح بولیروق هک روند بای هجا سس هلوا شلاق فیفخ و هما پولی وص
 قالوا شیهز یاب هدنن زو لاععفا A) 9 ةوط هنسهناخ كاب یشیرک کت ۱

 لاق رد هنسانعم كم رتدو اشیهر تراص اذا سوقلا تشرمزالاقب رد هتسانعم 113
 "یشلا شبترا لاقي رد هنسانعم ك تیسک ندنکوک یهنس رو شعترا اذا لجرا

rane 

 شیدا
 هنعط | زا را شب.را لاش زد هنس انڪم قمحاص یزوقرآ شاپ شو ملطص ا اذا

 و بج به

ak 

 اذا موقل شہد را لاف ۲ و قلوا عقا و لاتو ك نح هد سا و ضرع ف 13

 سايرا En ۹ 131 شوق كنار ) ا ( برا er تعفو 1 9

 او ششوو دا حیج یدریو راهمز وب 1 یی اهن الساو

TE RE. تو ھر 

EOE arی  
 هد رلقل و شادو ی ےک باب باو بان 0 . را ی روسد هنکلپ شوق یک شید

 یصا كلوب هروک هننابپ كساسا افعض شیرلاب هبشراوخ یا شار حر لاق هلوا
 ه رحاف ساب ید وب هدنزو تاک ( شاپ را ( یک اشو ك ابر ردب ولقم دعا واشیار

 ( شیرلا ) ردیمسا لبه ن هلادیع ن ديد ولا تالام ن ركب ن ديواعه تش لوق

 هشیرب مهسلا شار لاش ۳ كمروک کالب هقوا هلی وکس كنايو یعف كنار"

 لاق ر 7 و قلیهایسو لامو E ةو قزلا اذا امیر

 ۳ ی رد ویکی ور ما بو ردب یبدآ رب و تابالا و لالا حس اذا لجرا

 توعفتم و رخ ار و ا E هاقسو دیعطا اذا قیدصلا ش و لاق رد هنسانعم

 ۱۰ هعذنو 0 ادا االف شار لاق a 9 ی 1 ری ها 1

 هود رادقمرب الثم همد آرب برع كولم هکردون یلبصا كنون هک ریدید رلضعب هلیئاودا

 :یشوق هود هسنیرلع روا نوعا مالعا یغیدلوا ینهیطع تام رهسلیا ناجا
 .مهدلب یف لاق رونلوا قالطا هشاعمو هافرو بصح شورو یدارلرقوص" یراکلپ

 ˆ ڭى مات یالوت ادنه ن E ) شی راوذ ( شاعم و تبصخ یا مظع

 1 شا لار د دآ تا ایر هیس ناجم یرلک دید هنط ه وبا ) شا تاذ ) ردیمسا یسرف ۱

 ۱ لع زدیعما تب ردب داف رب هل رک كنار ) هشا ر ( ردك زا کا شوق و

E ESE E aبز  
i ۸ : ED1 ۳9  

 1 نینذالا مش رفا یا شاروذ لح لاق روئلوا قالطا «رالیقو هراب وت نالوا

 e وک یا ندتفخ و یعض ا قالطا هرغا رزم هاو فرعض كم و
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  دونید همدا نوژو فیعض شیهرو روید هغارمط نالوا رولیک ود پولی ریص

 ۳ و

 ۱۱ تالوا نوللا فلت هک ردهنسانعم شبرا شمراو هدنزو ءارج

 ۱ | قاروفدوخای هلوا ناوا رف یریاچو ینلثوا گر ولید هرب لوش هاشهرو روند هیسک

 ۲ لا بارم ( لامر( ا ) هبدجواءاشب ریا ءاشمر شرا لاقی ردہبش ترد هلهج و وب هلوا
 ۱ را نالوا ردا رظن " رهدیا كب رعع قوح یرزوک لو لف درر دنود ق زوک هدنزو

3 

 رد هاشم ر شرم

1 

 أ ا رنک ر ظنلادنع هینرء ك رغ نم وهوا ءارأرا يا شامرم لجر لاش روند همدآ

 ۱ یرلناباالصا بولوا داف یرازوک کروند هیسک لوش هدنزو مظعم ( شما )
 ا ( شامرالا ) هنفج ًارمیال نییعلا دسافلا یا شمیم لر لاقب هلوارم روط غاس
 روا اذا رجشلا شهرا لاقي ردهنسانعم قفلفاریی بو راپ ج اغآ برک كەز

 قاوا راقب هللاک و تمض یرژنک | هلفاوا داف یرزوک كن هسکرب و رطش و

 لبلع یزوک كمدآرب كاذک فعضب اربثک فرط اذا لجرلاشمرا لاقب رد هتسانعم
 شرا اذا عمدلا ىف شهرا لاقي ردهنسهانعم قلوا ردیفآ شاي هح زآ هحزا هلفل وا

 لاش ردهنسسانعم كلبا لکا قوح هلی وکس كواوو يضف كنار ( شورا ) الیلق
 زا دخ هفلوا انعم تلا لک ا :زآو اربشک لک ا اذا اشور شورب لجرلا شار

 | كلبا نویز كب تلعو ضرمرب یدآربو الیلق لکا اذا لجرلا شار لاقت رولوا
 | یئاد هکزدی ولقم سیار ( شارلا ) هفعض اذا ضرلا هشار لاق رد هتسانعم

 ۲ لوف ىلع قوچ یرلیوت كنیرلفلوف هکرونید هیمود كک را لوش یک یناق رولوا
 ۱ بلصاا فیعضوا ندالارمش رک یا عفرلاب شار لج لاقب هلوا فیمض لب

 را څر لاش دولوا فصو هغارزم فیعضو هار ةقال لاق رواد هشار هدنٌن وم

 ۱ لاقي رونید هروک دم لج یخدوب هدنازو روبص ( شوژرلا ) فیعض یا شار
 زا يا ندنفمض ىع هباد هلنیصف كنار ( شیهرا ) شار لم شوور لج

 | هجو قلاب یراریکسو یرارط هلکش روس بوتلاچ دن رپ یرب یرالوق نک ررو

 | تالواهدنرازو جا ۵رالوق هلیسهین هدا ( ناشهارلا ) رونبد هفلاچ قویط هرزوا

  هررمط نالوا ,دنرازوب همشط كن لیآ لا شهاور لوق ىلع رونید هرمط کیا
 | درو بانجلاع و درعاوج مدآرب هيض كرلار ( ةشهرلاو ةثوعهرلا ) روتید
 | درغاوجو مرک هيض كنار ( شوشهراا ) ردهتسانعم قلوا رديا ایح ند هعفادمو
 ئا شسوشهرز لح ر لاش روند همدآ نداایح ندهعنادمو در بول وا بانڪلاعو

 لئابلا عفد ردقنال هجولا قیفر ع رک ىا يح یخ ةدهرلاو ةشوشحرلا نيب
 اإ هدنزوهنیفس ( ةشيهرلاو ) هدننزو ريما ( شيحرلا ) رونبد ههقا قوح یدوسو
 | یا ة:شيهرو شیهرو شوشهر ةقال لاقب رونند هی هقا قوح یدوس یخدو
 زا +یغاشا هلفلوا كشوکو روند هبهقان نالوا هج زآ یا كنسهترآ ضعلادنع عرب رخ

۱ 

۴ | 
 ۱ ۰. ی هو

۱ 4۹ 1 
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 0 بوی را ول رود زب ند 1 بولاق هدهدلب رب ek رو عاطاو لکا اھو شفقلاو

 هعربال و عزي الف حا اذا دلبلو لجرلا شفرا لاقب ردهنسانعم قلوا رارقربو

 هل شفر لاقي ردهنسانعم ققلیصی هدنلکش ابح بو رط یلاقص ) شفزبلا (

 هشقر لاق ردیفارمو هدننزو شش ( شقرلا ) شفر ابناک ربصتیتح اهح رس اذا

 هنسانعم هیح روند هنالب هدننزو باصس ( شاقرلا ) هشفن اذآ لوالا بابلانم اهقر
 مالعا هدننزو ماطق ( شاقر ) ردص وصم هنالب هجالا هروکع هنا كحراش

 بلکو هدنسلسق لئاو نیرکب ( شاقرونب ) رولوا فرصنم اضعیو ردندناوسن
 كنار ( ناشاقرلا ) ردرلبستنم هنیراهدلاو مان شاقر هکرد نطبررب هدندلسق هدنکو
 هدننزو ءاطقر ( ءاشقرا ) رولوا قالطا هغاط کیا فرم هرزوا فرش هلیحف
 ضایو دوس شقنه یا اشفر هیح لاش روند هب رلد هح الا یلکن هراق و يا

 هط وطجو هنسانعم هقشقش رونید هغح راغد لرق ناقح ندن مو كنهود شم رساو

 رولوایراهطقن یراصو یمرق رولوا هدنفلارارلقلتوا رددآ كجوب هجالارب هیبش
 هدننزو رتبز ( شیقرلا ) رونید" ههنسن شقنمو هجالا هدننزو رجا ( شقرالا )

 ی همالک ( شیق لا ) ردبرغصم كنظفل شقرا هدشزو ريحا ( شقدالاو )

 اذا همالک شقر لاق رد هنتشاتعمقعت وق بوزود هلکمریو تشزو بیزو تفایق

 بول وا لغاف مسا ندروک ذم شیق رت هدننزو ثدحم ( شفرلا ) هفرخ زو هروز

 رغصا راز دعس ن ورع رک | شقرم هلج زا رلیدلوا بقلمارعش ضعب هلکنآ

 لاقبرد هنسانعم كافلتنیز هدننزو لعفت ( شقرفلا ) ردرلیاش ماد هلم رح نب میر
 هنن ر یرب رارکسع هدکنح هدننزو لاعتفا ( شاقترالا ) نیز اذا لحرلا شفرت

 اذا شیلا شقترا لاقب رولوا شقشم هک ایوک ردهتسانعم قلوا شروم ۳۳
 هنسهلوقم كعح مان وط رب لوکس كيمو یعف كنار ( شمرلا ) لاتقلاق او طاتخا
 هنشمار هکرید ح راش هوحو ناح رلانم ةقاطوهو شمرهدب قو ین ءاج لوقت رونید

 اشمر راب هشمر لاقب هنسانعم ق1 رولوا ردصم شمرورد هبانعم وب ید

 قالوا توا هحرادقمر هیک و هنویقو هبهامر اذا لوالاو یلثلا بابلا نم
 قمالفو بویللا ها لا هب هنسن رو | ره اش هاعر اذا معلا شهر لاش رد هثسانعم

 رد هنسانعمقل آ هل رلح وا كرلقمرپ یهنسن رو هد هسلاذا "یشلاشمرلاش رد هنسانعم

 لرلءزات هلنیتصف ( شمرلا ) عیاصالا فارطاب هلوانت اذا ىلا شمر لا ||
 هکوب TE 0 شد نوید ها ن 6

 اعاد بولوا لرقلزقیرلقابقزوک و لتفتیا شمر هرعش یفلاش رونبد هغجرویقو
 هدننزو رجا ( شمرالا ) ردندنرلتلع زوک هکرونید هغلوا هرزوا نالیس یثای ||

 رونید هبیشک ندیا نالیس یشاب اءاد بواوا لزق لزق یرلقابق كنب زوک ردفصو | |
 ی =
 هستم و تست

1۹ 113 ۱ 
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 ِ رونید هی ها ۳۳5 هعن سس یا «اضعر ةماعلا لاق روند مش وف هو هود 7

 ةقال لاش هلواررو قرءروا هحوب هف ,طکیا ندتمهلفلوا نیکشاو هدنور تیافب
 نالوا یدج كاش مان دسل ءاشعرو ةع ریسلا ف زارها اهل ناك اذا ءاشعر
 هدسانزو دعقم ( شهیم ( ردیدآ هدلب رب هدعاش و ردیعا یس رف 2 رفعس نب كلام

 وو اد شوف نجرکوک سنج رب شرم و ردا هدلبب هدنبرف هک اطنا هما
 هترادج و بوراو هسدقمتیب ردیبفل كلمرب ند ری ءاوذا ( شعم وذ ) رک ذیس اک
 لبق دحا هفلب لو عضولا اذه تغلب كلا شعموذ انا ريج هلا مهللا كاب

 (شهرااو) هدننزو مرکم ( شعرملا ) ردشابا بتک ینسهرابع یدعب دحا هغلبب الو
 رلیهشوق ردپا یازابهلقت نکرچ وا هداوه هک رونید هنیجرکوک سنچرب هدننزو دعقم
 شعترا لا ردهنسانعم مرد هدننزو لاعتفا ( شاعترالا ) ژردا رعت كنود

 روئید همدآ نالواررتد یماضعا هدننزو نفیض هللون ) نشع را ) دعت را اذا لح را
 کد هدنسهدام نوت هناعایم هنظفل هنظفل هد هبا هداز یو ردقن ره گير ون نم بو

 همدآ نالوا روشارعوا هلیسفن شرورپ بویایوط هلتعن ینسفن یدنک اعاد هدنزو

 ردنفل هدتسهلک سغرم هللا هلمهم ویو هسفن نی یا شغرم وه لاقی رونید

 یو یف كنار ( شفرلا ) بغشنال یا لاا بابلا نم اشغر الع شغرتال

 هل وقلوا یدلوا لان هنطلس رب سس نکردا كاربر بو ریص قاربط هلا

 لاق رد هنسانعم كما بوب سیش هلغل وا یحاص تمنو ءاف رو هس رهو هقداذا

 همدآ یجشرتوک بوریص یرضوط"هنلا كنهسک نجلوا یادغب هلا اپح ییادغب
 e لوب تیپ زو دوق ( شوفرا | دونی

 ناک ] ثیدا هنمو رود همدآ لقل وق كوي ردفص و هدا زو رجا ( شفدالا (

 یاتحو یناقوف اعاد همد آرب هبرسک كنەرمه ( شافدالا ) [ ننذالا شقرا نالس
 شفرلا یا نیفیهالاق عفو اذا لجرلا شفرا لاق رد هنساتعم قععاغوا هیس 4اغ ۱

 شفقلاو

 ۱ ثدحم ( شخرا ) مدلیا رک ذ ید هدماقم وب امین هنشدل وا هدناز كوو مدلیا

 pA هبذآ ترظع اذا جارا بابلانم اغفر 8 شفر لاقب ردهتسانعم

 ]| لوقت هم و رد هنسانعم قهرپ وق هنتف هلی وكس كيغو یصف كنار ( شغ)ا )

 | هک رونید هلآ نالوا ریعت اچ هدنزو هنکع ( ؛ثفرلاو ) هيلوكس كنافو
 ۱ هفر ینعی شرعلا یا شفرلا نم مهلوق هنم و رارونال و رائابغا و رایجفح

 4, رول وا ردصم شفر و روال وا برش هدکدکع هزار هل | رود سد فک -

 11 لوالا بابلا نم اغفر "یشلا شقر لاش هنس انعه قعافوا بوک ود نهن رب

  هدشزو دادش ( شافرا ) ةمعلا ىف ادنيج برشی و لكأي یا سفرب وه

1 
1 
۱ ۰ 

۹ 
1 
۱ 
۲ 
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 لاقب ردهنسانعم كرس وص هدشزو راک ( شاشرلاو ) هل .یدشت كنیشو

 .یتنسح شرو هضفنا اذا لوالا بابلا نم اشاشرتو اشر عمدلاو مدلاو ءالا شر

 ج لیلق رطم یا شر انباضا لوقت ردر ذصلاب هی روید هرو یدنبسو
 یا شرب هلآ لاقي ردلمتسم هنسانعم مجوم برضو هل مسک كنار رولک شاشر

 شرلاپ ثءاج اذا ءاملا تشر, لاق رد هنسانعم قمردغاپ قنسح و عجوم برض

 شدرتام وهو شاشر,هباصا لاق روند هبیدنپرس هدننزو باج ( شاشرلا )
 روند هکیک كورلس و كشوک هدننزو رار ( شارسشرلا ) هوحو عمدلا و مدلا نم

 یا شارشر ءاوش لاقب روند هنایریو هابک زومسو وخر یا شارشر مظع لاقي

 ی ع [ شزرشرا ۱ روند هک یروق شعب A هک دو رطقب ییعی نیم”

 سرش ر و شارشر "ربخ لاش رونی د هكا یدوق ,ش مس كش كشوک یدو هدنن زو

 ( شاشرالا ۱ هساب ةهوخر یا هسرشرو هشارشر ۶ رمخج لاش و وخر ساپ یا

 یا ییعع ءایسلا تشرا لاق رد هنسانعم قم ردغاب قتتسح یدو هل یک ا

 تشرا لاقب ردلمعتسم هنیسانعم قجحاص بود رقشف ناق ندنرب یسهنعط قارنمو
 هنسانعم .كقلرت هلقمردشوق بودانوا یئآ و اهمد قرفتف تعسنا اذا ةنعطلا

 ییس ەم یدنک یسرواپ یم ةقالو ضکر اب هذ ع اذا س ر فلا شرا لاقت ررليتسه

 یسیرواپ كنهقا ( شاشرمسالا ) رک ذپساک ردهنسانعم قهساق یغریوق نوجا
 | ثشرا لاقب ردهنسانعم قعازوا ینویب هنفلارا یسهحاب كنسانا نوحما کما

 یذغگنیب هقنعدم یا عاض را وه شرتساف عضتریل هذ تکح اذا ليصفلا ةقانلا
 شرشر عاق ردهنتسانعم قلوا كوپلسو كشوک هدنزو هلراز ( هشرشرلا ) هما
 هیسک ییدلبا فو مدآ رب و ءواخ ر یا هشش ر هی لاش و ین زسا اذا " یشلا

 رلنبتحف ( شعرلا ) هفاخم نع قاطا اذا نالف شرشر لاق ردهتسانعم ك ۳
 لحرلا شعر لاش ردهنسانعم كه رد هلییوکس كنيع و ی كنار ( شعرلاو )
 ( شاعرالا ) ةدعرلا هتفسخا اذا ِثلاثلاو عبارلا بابلا نم اشعرو اشعر شعرو

 ( شوعرلا ) هدعرا یا هلا هشعرا لاش  ردهنتسانعم كرد هلرمنک كنءنیه

 هقا لاق هلوا ررد یاب ندقلهحوق هکرواوا فصو ههقا لوش هدننزو روبص
 ( شیشعراو ) هدشنزو فتک ( شعرا ) اریک اهسآر فج رت تناک اذا شوعر

 نابح یا شیشعرو شعر لحر لاق رونلوا قالطا همدآ ققروق هلرسک كنار ا

 ناسحاو ماعنا كاذک و روس وا قالطا همدآ نالوا عیرسو تسح هلاتقو برحو ۳

 ىلا شیشعر و شعرا هلا لاق رولوا دض هلغفلوا قالطا هنالوا عیرس هکلیا. |
E ۱وه لاش و عیرس یا  Eفتک شعرو عیرس یا فور لا  

 كباچ هدننزو ءارج ( ءاشعرلا ) ردیمما كسرفرب صوصحم هنسلپمف قعج هدنزو ||
OR 



 نف ےک ته

۱۰ ٩ 
 هوس س س هدح ۳ س س

 ۱3۳( ید ) هم مسکو رظنا اذا لج زا ئ شفثد لاقب روی قش
 یر پودا داسفا ینلیپ ساب و شفند یک لج زا شقند لاق زد هنسأتعم هشفشد

 رفعج ( شاد ( دسفا اذا مولا نب شقند لاق ردهنسانعم ثمر وش رود هن رب

 هنیع ق لاقب روید هنسلوا یلئاط زوک هلنیتمهف ( شودلا ) ردیل# لجررب هدنزو
 لاش روند هنسلوا راط اثانسهروح دزوک لوف لع زوکو مما هل یا شود

1 
۱ 

۱ 

 هاو دساف لبس ضم رب یزوک كمدآرو ۶ اف رغص یا شود هنیع ق

 اد نم تدیف اذا عبا را باپلا نم اش ود هع تش ود لاق رد هنسانعم قوا

 رفعج ( شرهد ) ردءهاشود یئوم ردفصو ندروک ذم یانعم ( شودالا ) امیاصا
 ه:ذگس س هنيه ( شهدلا ) ردا كن ردپ سف رب ندنسهفئاط نج هدشزو
 پودیک لقع ندئربحو هلو دوخای ندقلنغلاطو ندتلفغ لوق ىلع قلوا ناریحو
 عبارلا بابلا نم اشهد لج لا شهد لاقب ردهنسانعم قلوا شومو كند همش وا

 را یه لاشو هلووا لهذ نم هلقع بهذ و اربح اذا فتکک شهد وهف
 كليا شوهدم یدآر رب ( شاهدالاو شیهدتلا ) شوهدم وهف لوهحا هان ىلع

 لاق ( ةثفهدلا ) اشوهدم هلعح اذا هشهداو هربغ هشهد لاقي ردهنصانعم
 بوش راهلوناخو هعدخ اذا الف شفهد لاش رد هتسانعم قعادلا هدننژو هح رحد

 هدننزو رفعج ( شهد ) اهذاغ اذا ةأرملا لجرلا شفهد لاقي رد هتسانعم قعشانیوا

 ن شید و روند هسورخ هکردیفدامو هدشنزو كد ( شیدلا ) ردیلع لجدرب

 كنسهغاطیزاصن ( شئاد ) رولوا ح وتفم یلاد اضسو ردهسکرب هعزخ نب نوهلا
 زدن دن راسا

 رد هنمانعم كمدک هکردیفدارمو هدنزو شد (شذلا ) ( ملا لاّدلا لصق )

 شد ىف هفل لجرلا شذ لاقي
 ثداح هدنفن رط كمدآ جك هیعف كلاب و كنار ( شبرلا ) ( ةلنهملا ءارلا لصف )
 هاشیر ضرا لاق روند هرب قاریاپ هدننزو ءارج ( ءاشبرلا ) روند هضای نالوا

 الثم رونید هش نالوا فلتع ینول هدنزو رجا ( شرالا ) بشعلا ةرعشک یا

 لاق هتمو ردهبانعم وب ید شمرا هکهتن هلوا هايس یری ضعبو ضا یری ضعب
 پودا جاغا هلرسک كرمه ( شابرالا ) نوللا فلت ؛ىا شمراو شبرا لجر

 یخف كنار ( شخد ) رطفتو قروا اذا رجلا شيزا لاقن رد هنسانعم قغلقارمب

 اق ( ىخزلا) ردندحع شخر نب ليا ردنداعا لوکس .كنهمجم یاخو
 هډنازو هرم ( ةشخرلا ) رحم ادا لحرلا شخر لا رد هنسانعم كمريد هدننزو
 هدننزولاعتفا ( شاخشرالا ) هکر ح یا ةشخر هل لاق روند هکغرېد ردعا ندن1

 |[ ىف كنار ( شرا ) برطضا اذآ لجرلا شخ را لاقب ردهنسانعم قلوا برطضم
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 قلوا لسصالا یسداف ردین الوا نهارب شنا و هايس كنب رغص هکر دقح هلوا

 رد هننسانعم قلاغاص جورج و هتسح هدننزو را هشقا ) شساشعردالا ( رد ونظم

 ناتسیس هدن زو رفعج ( شعرد ) ًاریو لمدنا اذا هضرم نم ضیرلا شعردا لاش

 ۱ هل دن دشت كنبش و یحف كلاد ا قلا ( ردیدآ هدلب رب # هدتلایا مات راود ندنلابا

 اف راش اذا لوالا بابلا نم اش د ضرالا ق شد لاش رد هنسانعم كمرک

 دهشدلا ذخا اذا نالف شد لاقل ردهننسانعم قفای ماعط یرلکدید هشیشدو

 هکود هکروید هیاپروش یرلقدیای ندننسهمراپ یادغب هدنزو هنیفس ( ةشیشدلا )
 ذخ؛ وسح یهو ةشيشدلا انممطا لوقت رووا رییعت یسایروش همرایو یمایروش
 كليا موعه هلیئوکس كنهمجم نيغ و یصف كلاد ( شغدلا ]) ضوضم رب نم
 هغل وک ارف,و هيلع معه اذا ثلاثلا بابلا نم اشغد هيلع شغد لاش ردهنسانعم

 هغلوک ارق یدو ۱ شاغدالا ) لخد اذا مالظلا ف شغد لاق رددنسانعم كم ربک

 دخل وک ارف هلنیتخف ( شغدلا ) لخد اذا مالظلا ف شغدا لاقب ردهنسانعم كم ربك
 ) شغادتلاو ) هدنزو هحرحد ( ةثوغدلا ) ریظ یا ش غد اف ليل لاق روید

 شروم شراق هنیررب یرب رکسع هداغوغو هدیرع دوخاپ هدکنح هدشزو لعافت
 بضصوا برحف اوطلتخا اذا اوشغادنو موقلا شوغد لاقي ردهنسانعم قلوا
 ندلزسوص و هجاز اذا هشغاد لاش ردیفدارم و هدننزو هجارم ( ةشغادلا )

 شغاد لاقب رد هنسانعف قم وط نسهر وح كى وص نوما كمعا وص یشا

 قمامردل آو بویمربو هراس هلموعهو صرح ههتسنوو اشطع ماح اذا ءاملا لوح
 اعنمو هلاص رح عازا اذا هيف شغاد لاش رد هتسانعم یی هالاتحا هدنص وصخ

 كبحا هحزآ و لع ىلع هيرش اذا ءالا شغاد لاقي ردهنسانعم كما درمویاو

 لحررب هدشزو رفعح ( شفغ ءد ) الیلق هب سش اذا ءالا شغاد لاش رد هنسانعم

 یشلا ف شد لاش ردهنسانعم كرو كياچ هدننزو هجرحد ( هشعدلا ) ردیها
 روناج كحوکرب هحالا كنب كنب ترص هدننزو هر هلفاق ( هشقدلا ) ع سا اذا

 )8 دلا ) ردیسا شوق شقنمرب لوق ىلع رول وا كح وک ندنشوق قلت رغب ردیمسا

 هب یا عا مات ش ثیفدلا وبا هک ردل وقنم ندو سنو ردیفدارم و هدننزو شقن

 زارب رهلوقم وب e ردلک د عولعم هدنناوح شلیا لاوس ندنسانعم كنظفل شیقد

 ندنرارح هلدیتعف ( شمدلا ) زردا یمست یندزپ بولوارعومسم .هجلیوا هک ردرلعما
 شهد لاق ردهنسانعم قيفلاف بونود كروب یشات ندکیحا اود ریّومرب دوخاپ

 ءاود برشوا ةرارح نم هہلق راتو اھ اذا عبارلا بابلا نم اشمد لحرا

 هیهنسن شاوا مک قصمص بونلوا جرد هرجا هنسنرب هدننزو مظعم تم

 قدهییف یرازوک هدننزو هجرحد ( ةشفندلا ) جدم یا شمدم "یث لاقب رونید | "



 رد هنسانعم قلوا لو هم بولت رآ لد شونو ردقا وا مرال هندانعم تكلسک 1 هدان

 یاپ نکراتپ هدکشود هدشزو هعاذم ( هشاشلا ) لزه اذا نالف شوم لافب
 هافاج ادا شارفلا نع هس شواخ لاق ردهنسانعم كليا هغرالا یروکو 1

 یر ندنسیننا رط ناک هکرونید هزب هنوکرب هبوکس كنایو یف كناخ ( شيلا )
 نیلاف كب كزب یرلکدید بسصع لوق یلص رولوا تقر هدنهو بولوا نوغوب
 یبوتسوا رانوناخ هکردیزب ناتکنیلاف یرلکدید شیخ هدناتسبرع لصا روتید هئغوا
 ن دج و نالد ن دمع نب دجا ندلوخ رولک شويغو شایغا يج رردبا ریپعت

 هصضذسک انو “یاد شیخو ردرلب وسنم هنج- كن آ نایدیلا یوحلا یسیع نب دم |
 شیخ لح ر لاش رونید همدآ تسد رو تج هدشاو ردبدآ كغاطر و روند

 ندنبدح ردهب رفرب هدنساضق ناسارخ هدنزو نالس ( ناشیخ ) هعیم یا لمملا |
 هدنلس ( هیسشیلناوذ ) ردبوسنم هندج مان ناشیخ دوخای اکا یناشیلتا نسا وبا |
 ىدا راو یسهطوفرب كچهدیا تروع رس نامه هدنرزوا یدیا دهازو دیاع رب |
 هلتهج تضشاپر یدیا رولوا نک اس هدلحم مان نوچ هدهکم ردق هجم دبا تافو |

 هلکن آ هلکلیا دن تنوسشخ یک زی یرلک دید شیخ یسیش و دول آ رابغ اعاد

 ژرج ردندح ردهدننزو دادش هکشایلنا لس ن دجم نب دجا و یدیشلوا بقلم
 ( ةهشويلغا ) زردبا تیاور ندنآ هلغلوا ندنلاجر زغادنس مزب ردیحاص فوم |

 ةقد یا هشويحخ هيف لاق ردهنسانعم كلهحما هليمض كیاخ

 كمردیک یتغوبف كئیش رب هوك كنابو ىعف كلاد ( شیدلا ) 4 لادلا لصف )

 ردهنسانعم كمبو همثق اذا لوالا بابلا نم ابد "یشلا شید لاق ردهنسانعم
 روندهننابساوایمهلوقم ترم ترخ هلنیتحف ( شیدلا ) هلك | اذا ماعطلا شود لاق
 تناک اذا ةش و دم ضرا لاش هلوا شب هکر کج تاب هکرونید هرپ لوش ( ةشوبدلا )

 هل قرب ندنسهفلاط نج هدننزو رفعج هللا ھل یاح ( شرحد ) اب دارفا لکا دق |

 طبالع ( شباخدلاو ) هدننزو رفعج هلا هم یاخ ( شبخدلا ) ردیدآ كنیردپ |
 نطبلا مظع یا شباحد و شبخد لجر لاقب رونید همدآ ولت راق وب هدنزو |

 ردیف روک ذم شرحد ارهاظ ردیعسا لجر رب هدشنزو رقعج ( شرخد )
 دنموشن ولناج ولنا یکیکرک هکرد هنسانعم قلوط هللا تا ندب هلنیتحف ( شخدلا )

 ) مثخدلا ) اجل تاالعما اذا عبارلا بابلا نم اشخد لجرلا شخد لاش ردقلوا

 نوغوپ هدننزو رفعج ( نشخدلا و ) هدننزو رفصع ( مثخدلاو ) هدننزو رفعج
 ردراذوخأم ندروک ذم شخد هکایوک رددناز یرلنونو میم رونید هیهننن ظیلغو |
 یا ةشرد هعبط ىف لاقب ردهنسانعم قلزانیو كلوکنوا هيض كلاد ( ةشردلا ) |
 ید نالوا ربیعت نیقراق هدیکرت روند هبیرد هایس فورعم ( شرادلا ) هجا |

 هکردقح هلوا

Ea, a 

 تک
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 قالطا هنسدنقآ وص. كجوک. ( ةشمالنا ) هنم اوضع عطق اذا الالف شخ لاقب

 ندنسلسق ربنعلا ىنب ( شومالنا وبا ) ردشماوخ ىج هتسانعم ریغص ليم روللوا
 یرهسا لوقت رونلوا قالطا هکنيس یرویس هدننزو روبص ( شوخا ) ردهسکرب
 یولعم شرا هکرونید هبهراب لوڅ هدشنزو همام ( شالا ) ضوعبلا یا شوم ا
 جاتح هنر دقن كادع ېک اح ینعب هلدع تموکح هدنروص وب هیلوا ینيغم تيد نعي
 هلا نذا عطقو دب مطق روید هتنالوا نود ندلماک تید شرا لوق لع رولوا

 اتهل سیل یتلا ِتاحارلنا یهو تاشاج میپ لا رولک تاشاجخ یعج 17 نالوا

 بارغ ( شانخوبا ) هوحو نذاو دی مطقک ةيذلا نودام یهوا مولعم شرا
 كناخ هدننزو رفغج [ شنا ) ردیسهدنک یرعلا دبع ن دلاخ نداها هد زو

 لهنک شعب: هلا هقالغو روتند هپسک نالوا هکرطا رکا ردززاج دا بک کلابو

 | شنخ و ردنداهتا .شنخ نب نجرا دبعو یاطلا شبنخ نب بهو یدشل وا وین

 ها دبعو شتخ ن دعلا دبعو لعبلا شنخ یا نب دجا ن دمو نصا دب زی نب

 ! رود هنسهیقب لاه هذننزو روفصع ( شوئهمنا ) ردراثدم یشنلنآ شخ دجا 7

 لوعف.مسا ندوب ( ةدنخأاو ) هدننزو همظعم ( ةشنخما ) روند هتسپووس هودو
 یسهیقا تلجک زونه نکل بولوا هجولشاپ هج رک هکرونید هن وتاخ لوش هلیس هینب
 تاشنخم ءان لاق و ابیایش نم دیش اف تناك اذا هشنخهو هشنح ةأرما لاق هلوا
 هوضع نالوا ریبعت روکو هلیوکسس كواوو یحصف كناخ ( شولنا ) تان و
 هت رضاخ یا هد وخ برض لاق روند ناشوخ هنیروکوب ييا كناسنا روتید
 اشوخ شوخ عراب االف شاخ لاق هنسانعم قمحاسو كءرود رولوا ردصمو

 ذخا و اهعماج اذا هتراج شاخ لاقب ردلمعتسم هتسانعم كلبا عاجو ه هنعط اذا
 ناصو نوا هاق یسهلوقم لاوحو هذخا اذا "یثلا شاخ لاقب رد هنسانعم كليا

 هاشحاذا ءاعولا ف *یشلا شاخ لاش ردهنسانعم قمردلوط بوت لآ لا ینسهلوقم
 تابرب هینش هلا یرلکدید یور خانفسا ینعی قمرس هدننژو نالس ( ناشولنا )
 ردلوک امو رولوا تضوج هدنمعطو بولوا فطلا ندنآ یعاریپ كنو نکل ردیدآ

 روند هنیابسسا وا یسهلوقم ترم ترخ هایرسنکو یعف كرلنپش ( شاف شاخ )
 هعاتم طقسو هشاق یا شام شاخ تیبلا یف قب لاقب ردرلدنسن وللثء كلموج قانح
 هدشزو بارغ"( شاوخ ) ردهرقرب هدنتساصف نارفسا هلی كباخ ( شوخ )

 هدنتیب ك اش مان یشعا هک هلی كاج ( شعت )ردهدلیرب .دنسهکللوا تا 1

 نددهنسانهما للسک | ) شی وا ( ردکع د بتیط هک ناب یسداف شوخ ردعقاو

 ردهتسانعم كتلسكا یندوب هدننزو لعفت ( شوخلا ) هصقن اذا "شلاش وخ لاقت
 یاضتقم نکل ردموسرم هسرو هدرا هس هج رک هصقن اذا "یثلا شو لاش
۹ 
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 | ءارجا ف شفثخ لاقب هلوا یضهدرشخ هک رد هنسسانعم كمریک ها هتسارب |
 هد ربخا یابعم هلا هده*> هدنزو لاعفنا ( شاشخالا ( لحد اذا مولا قو

 هنش وف هسارب هدشزو نامر ) شافلنا) هيف لغد اذا هيف شخا لاقب ردندایم

 یدنلوا هی ندنفیدلوا فیعش يرسبو كج وک یرزوک یک طاوط و رونید
 ۱ مدو مفاد ینیع شاپ لاسکا ینقورحم و كر ۶ صاج الط همدق تح غامد

 ای ونا نالوا یتدالو رمسع ینسهرایمو عنام یرعش ثاباالط هنس هلام قهارم

 | ( شفطخا ) ردشیفافش عج رددیفم هدنصوصخ نینج جارخا لالا یف الط هنجرف

 نسخ لوف ىلع قلوا فیعض,یرسب و كچوک یزوک كندآ رب قلخ هلنیتعف
 بابلانم اشفخ لجرا شفخ لاقب ردهنسانعم قازا دساف یرلقابق زوک قرەلوا
 هشکو عجوالب نوفابا ىف داسف وهوا ةقلخ همسب فعضو هیع رص اذا مبازا
 هک رد هنسانعم قل ؤا هزم روک هدقل زایآ بو ر وکه دن وکی نولب كلذکن مه روکز دنوکب ور وک

 دال نود لیللاب مدب یا شفخ هلع یف لافب رولوا روشاق ندمسب فعض لاک
 قرهیلوا وب وسو نوزوا فرط كوا كن روا كنءود و وجت نود مغ موی قو
 مطناو همدقم؛رغص اذا ريعبلا مانس شف" لاق ردهنسانعم قلوا قاپوطو كحوک

 ( شفخالا) فعضاذا لج رلا شفخ لاقب ردلمعتسم هنسانعع قلوا فیعض و لوطالب
 روند هب هود كکرا نالوا شفخ هدنک رواو هبیشک نالوا شفخ هدنزوک ردفص و

 یا [هیسکر یهنشرب هیئوکس كنافو یخف كياخ ( شفلنا ) روند اشفخ هدنشنّوم
 | انب ( شیفخاا ) هب یر اذا لوالا بابلا نم اشفخ هب هشفخ لاق رد هنسانعم

 تنکج یرزوا بولاپ هرب ییهدکربو همدهاذا ءانلا شفخ لاقب ردهنسانعم قمقی
 لاق رد هنس انعم قلوا فیعض ندو هئطوو هعرمص اذا الف شفخ لاقی رد هنسانعم

 | قنلصا یک یک رک نوخا كمشکب بودقص یغاربط ,یریو فعض اذا ندبلا شفخ

 | ندننادغب رصم هدنن زو روبنص ( شوفلنا ) دبل اذا ضرالاب شفخ لاقش رد هنسانعم

 5 چوا ندناحک ها ردعج ندنظفل شفخا ) شفاخ الا ( روید هکعآ ع و رب نالیای

 كہ ویس رددیع ادبع ۷ دی ادبع باط):اوبا هک رد ربکا شفخا یر ردبقل كياذ

 ءالو ردهدعسد نب دیعس نسطاوا هکر دطسوا شقخا ی رکیدو ردیس رب كن راذاتسا

 نسا و ندم ویس و یدلیا ذخ اندم وبیس یوم رع رد وسنم هنسهل رق عاجم هلیس هق رلع

 ۱و ادعا نیل و درب ری ناھن لع هکرد رفصا شف شفخایبجحواو یدناریک او

 | همچو شجخ لاقب ردهنسانعم قمالم رط یزو هل وکس كيم و یحف كاخ ( شا )

 یتغیدل وا صوس ههحو ندساسا ح راش هشدح اذا لوالاو یاتا بابلا نم اچ

 همطل اذا ههحو شح لاق ردهنساتعم قمروا راش ه» رهح و زد لا صیصت

 ۱ رد هتیساتعم ,تلعککو سم رب نداضعاو هاب ر اذا هشج لاق ردليتسم هتسانعم عم قمروآو



۱ ۱۰۸ 

 د رلقث وف هلی كنا ( ءاشلنا ) .هتسانعم فن و روید هغر وق هایرسک كب اخ

 ءا رک یدا هام لصا كن و روند کک امو هج نه ول نالوا هدنراد ر آ

 ب رض لاق روید نا واششخ هدنتس هدا یدل وا ادب بونلوا ماغدا هدنزو

 یک تم ) AR نن ذالا سس ناعتانلا امظعلا امهو ه واششخ ىلع

 روند همدآ مادقمو ریلد هدشیا هلا هعک وروند هسا تلآ هيف كناخو

 روند هلآ رادهرهزو روّسحو لیللاف لمعلا ىلع "یرج یا شح لجز لاقب
 رد هپ ندقاربط رونید هکو وا هلی كناخ ( شالا ) روسح یا شخم سرف لاقب
 صع ن ی ال ن ناشخ ردندیفاسا هدښ زو ناسخ ( ناشخ ) هتسانعم لک

 یدحكندح كله واعم ن دز نب رد نب زیرعلا دبع ندناصا ناشخو ردند هږازف

 السا هيلع مانا رف مالسالا دمي بولوا یرعلادبع یبسا مالسالا لبق رديف
 هدننزو ريب ز ) ع ) رلیدلیا هیسن ززعلا دبع بودا رسیغت یرلتمطح

 كناخ هک هشخ نب شیشخ نب دمو هنسانعم ریغص لازرع روند هناربح كحوک

 نی دمو ردندنیعبات یرافغلا هشخ واو رارددشد> ةءاور قوزمتش ةشخ و رد هيم

 رلنیتحف ( ششلنا ) ردندحم لد ید یشوخ دونو ردو اخ کیا دنا
 جی اقرب ردناب قورعم هلساوت هلیخف كناخ ( شاشا ۱ روند هب وهآ توکار

 رول وا قآ یکعج ردن راک دید شاعدح قآ هک ردیناتسب شاخ یسرب رولوا عون

 چ کردن رقت شاخذخ یسیرو راربد شاطشخ رقق هکردروثنم شافثخ یربو
 هکر دیدبز شاعدخ یر و رلیدید نرقم هلغلوا هییش ههزونو رغص یرعو یراص

 مراپ رددربم و ردحمو موئم یسهلج راربد ید یئاخشخ ر کد هلغل وا ضاب تیاغب

 برش هلا وص قوغوص همدقا ندمراو هبوشواو هدف او حابص یرشق مهرد

 عطذ لاحرد یلاهسا نالوا ضراع هلبابتلاو ترار <= بولوا یوار فص و یروعد

 هلح رلس و هرز رول وا فص و دا ام نر هه شاخٌدحو رد رتالا تیک هدکلیا

 حالسق دعاج یا رشک شاخدخ تاج دق لاش روند هرکسع و تعاچ هنسازآ

 ردندب اما ثراعا ن بانج نا دوخاب ثرالا نب كلام ۷7 شاخ و عورد و

 كراغاط عقاو هدانهد هدننزو طبالع ( شخاشخ ) ردندارعش شاشا واو

 قمهدسشخو قمهدشغق هدننزو لزازت Ê یدک ( ردی دآ كغاطرپ نالوا یمظعا

 هر یسهلوقم قلیروقو قلجاغاو توص اذا ىلحلاو حالسلا شعشح رد هنسانعم
 را ىف شهذح لاق رول رک قرب هد راح ا قلوا ددا بو رک

 تعم” لوقت روند هنسه هدف حالس هدننززو هل راز ( شما ( باغو لخد اذا

 كنهنسن سبای اقلطمو تاصاذا حالسلا شعُذح لاقش و هنوص یا خالسلا رکن

 هشخنحو یک یسهدشغق ىلخ رونید هنزاوآ نالوا رهاظ هکلئروس هنضعب یضعب



 1۳ رکیوک هدننزو لعافت ( شراخاا ) یدیا یرلبحاص تک تعفرو
 ١ لوت مسا ( سفرغلا ) تش رام ادا بالکلا تشراخش لاقي ردهنسانعم قعالط |

 طاع یا شفر “یش لاقب رونبد هېه هدیروش شلوا شروم شرافا هلیسهبن
 ۱ شمرخ لاش رد هنسانعم كلبا هاو داسفا ییوزاپ هدننژو هح رسد ( دهشم را )

 یراگدزو هنکیک یوزپ كنود هرمنک كلاخ ( شاشا ) هد اذا باتکلا
 1 8 فنایف تدش لوف ررروک نوحا قفشاو هکر ونبد هل هسم و رب ندحاعا |

 زا هقلا لو روید هلاوحو بشخ نم ربعلا فنا مظعق لخدیام وهو شاملا
 آف طو هبضغ یا هشاشخ رح لا روید هفلنغراطو قلاولبا یا شاعالا
 1 هبال تاک رح كناخ هدنو روند همدآ ذفا و یضاعو كلشا و رد هنسانعم بناح و

 ار که لیلا ةيح یا شاخانا ةغدل لاق روند هنبالپ غاط هصاخو ردتفل
 :شاشخو عوف غاص ینغیدفوص هدیسیکیا ردفحهلوا لرکنا هک روند ییفا هنالپ

 | هنیدمو یک یشوق یوطو یشوق هود روید هشوفو هضرا باود نایلوا یسینی
 بالن تاکرح كناخ شاشخ و رونلوا قالطا ناغاشخ ردد آ كغاط ییا هدنرف
 ۱ ید رفم روید هرلش وق كجوک یسهلوقم هحرسو هرادحرسو رولید ف زا بارم[

 ۱۲ هشاشحالا ق ۸ لاق روند هثبش "یدرو قلا هلیعف كناخ ( شاشذنا ) رد هشاعخ
 ۱ ( شنا ) متفم یا ش ساشخ رعب لاق روند هءود نيغ راق هب یشدو هثیدر یا |

 | لوقت رد هنسانعم كليا !مولو ضغب همد آر هج ول ربک هل دیدشت كنيشو یضف كاخ ۱
 | هدالمکت هک رد حراش ًافح ف هتلو هنأتش یا لوالا بابلا نم اشخ الالف تەخ

 ۱ تششخ فا وم هلغلوا موسیم هلی رابع ًافخ ق هل وا اش االف تعشخ = هدیابعو

 نر مجول رک همد ارب شخ سب ردحایا فیت هنترابع هتلو هام االف ۱

 ا[ یا هیف تششخ لوقت ردهنسانعم كمربک .شخو رولوا هنسانعم كمریو بونوص |

 ا ثلعج اذا ربعبلا تششخ لوقت ردهنسانعم كمزوکع قلهسنورپ هبهودو تلخد
 | یش لاقب رونی هبهنسن نشخودس تیاغب رولوا فصو شخو شاشا هفناق |
 ا ددیدرفم شاخ هنسانعم هاجر روند هرلهداییو روید ه هنسن هایسو نشخایا شخ |

 1۷ هفرلتح و هغب راب نالوا هد هنسن رو روند هبیهود شلروک قل هسنورپ هلن رب و

 | لاش رولوا ردصم هنسانعم قمردغای روغن هجز آو روتید هرومش هحزآو روید ۱

 (شاعخالا ) لیلقلا رطلا یا شحلاب ءاج اذا لوالا بابلا نم اشخ باصسلا شح |

 || تششخآ لوق رد هتسانعم كمروک قل هسنورب هود یتدو 4رمک كنم مه |

 ولشاط لقچو ولقیلاب هليسهدش كنیشو ىف كلاخ ( ءاعلنا ) تف تخم  ییعع رعبا ِ

 ق نلیوق یرلناوق یرآو هر ولیر او یمحو نیطامف یا :افخ ضرا لا روند هر

 ۳ ۱ ءاشگغا J رب دلاو لححاا مصدوم تک اذا ءاشعب ضرا لاش ر وتد هرب



۱۰۷۹ 
cax naz ۳ 

 بار ( شالا ) شرخ یی هاب شوشاو اشر اف ۱
 ندننالآ یجشواب هدننزو نم ( شو ار عقم نڪځ روند هناکوح هدننزو

 رراریج کرج هلکنآ ردب رکدتا ریبعت طقم هلشرصو طخ کرا "تالار
 دن زرط یخ ۱6 ری ندنرلاغم هود هدننزو باتنک ( شارظا )
 شارخ و ماه لذهلا ءرفن دلیوخت شا رخ وبا رددیماسا ش شارخو رولوا نوزوا

 دج ن نجرلادبعو ردباذک ردشلبا تیاور ندنرلترضح سنا هکر دنددح لها
 ردیف كنم رلت موح سم ماما شارخ نی نسح نا دجاو ردندظافح شارخ ی

 .( شورخلا ) یک شاره بلک روند هکبوک یا رغوا هلتفاضا ( شارخ بلک )

 اذا شو رحم رعد لاق رونید ه هود شفلاغع هلا روک ذم یا یرلک دید شا زح

 هلتسانمو روند هب تنم رط هدننزو همام ( دشارلنا ) ةليطتسم یهو شارجا مس مس و

 یا ةشا رشت هدنع ی لوقت روئلوا قالطا هربسپ بولطم نالوا هدنتمذ كنهسکر *

 هشالت نالیکود ندهنسن نالیسک بولیراپ هلیسنهلوقم تلآ رومدو ربغص قح
 رهتشهبنک ی اسل | ربع ن فافخ روهشم سراف هشارخ وا و روند هب یدنک ود و"

 رواک شورخ ج روند هنبابسا وا یسهلوقم ترم ترخ هلنیتحف ( شرا )
 هات روند هکنیس اخف ( 7 دس 3 ( هتس عاتم ظقس یا هتب .شرخب لش لاق,

 "( ءاش رطنا ) ردیاحص ناذولن هشرخ ن كامو هنسانعم هاذ ردیوحما تدحو

 يا يللا ءاشرج لثم اضيق املع تبأز لوق رونید هنن واق نالپ هل رسک كناخ

 دضلا هاشرخ سشقا لوقت روند هنغوبف تسوا كن هطروع و [عیلس ینو اهدلح

 هج هقفوب لوشو ردم وسم هدنناونع ةلخادلا اه رشق هدساسانکل ایلعلا اهمدق یهو

 یزو دوس رولوا ادیب هدبز رط راز دا هدنز وب كد وس هکرونید هب هنسذ یک یرد

 اوونید همغلبو نللا تكر ةقیفرلا ةدل ۱ یهو نللا ءاشرعت کا لقب ررلوا ۶
 روند هغلزولو منش ال هدنزو اوهو غلبلا یا ءاشرنا ءهردصنم قلا لاقب

 هکر کوت و وق یکغلب هدننزو ییارز (یشا را )ةربغقیا ءاش رخ یف سما تعلطلاقب

 شرخ هدننزو فتک ( شرطنا ) ارثاخ اقاصب یا یشارخ هردص ¿ نم قلا لاقت روش د
 لاق رونلم رط مرط مرط ندنفیدع وب وا هکر او د همد آ نالوا دوب کا

 لعوفت هلیهف كناخو كلون ( شروخلا ) مانبال ناک اذا شرخ وا شرخ لحر 1

 بو هرواق و بو الط یسان اماد ردن د هينا ییدلبا تلفغ كوبيس کت ا

 سپ.شرظنا ربثک یا شروع بلک لاق روند هصش نالوا رهرایو رالم_ط |
 نب رخ نب دلیوخ ردندیماسا ( شرو شراع ) رولوا ندنسهینا هغلامو | ر

 دع نب دلاخ ن لس حافسلا وتیو ردندباجتا نش افا ن ةيواعم ن یزعلا دبع |

 یرشو تنگ برعلا نی هک یدیا رلنادناخ رب شرتخما ن رمعی ن هلادیبع نب |
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 هما ( هشابخ ) ردمش ومرپ هدنء هیحف كنه ( شابخالا عا۶) یس لئابف نم

 ۱3 ردیعا یردب كندحم مان كيرشو ردپمعا كنبدح یدسالا شیخ نرز هدن زو

 رکج هدننزو هجرحد ( ةشرتللا ) ردهدن زو مبز شیخو رده هو لوق

 1 یادار ا هشرمخ ییبعا لوقت 2 مامان وا اچ اچ یزفآ را تاب

 | ده یاحوبو رونبد هناك رح كراقجوچ هلیعف كناح ( شراتلنا ) هلك | توص
 5 هادم ن م مسد ندن دم هدنزو کی تخ ) یدنلوا لی و کد که ردتمل

 ۱ ردهدنبزو دادش هکیرااا شاثخ ىلع ن دما سصز واو ردیعا تند ییسورشالا

 هشدخ لاقب رد هنمانعم قمالم رط هلیوکس كلادو یصف كناخ ( شذمنا ) ردندندحم
 رک ردهنسانعم قرب یقمرط قمرط یبیردو هد اذا یناثلا بابلا نم اشدخ

 | هللا هنسن یربغ رباب هجاغا یزو كنبرد لوق ىلع نوسلوا قوح كرکو زآ
 ۱ رثکوا لق هقرم اذا دللبا شدخ لاقب ةشدافنا هنمو ردهنسانعم قوص بو ریص
 ۲۱ 2اهلوزلا یک نرو هزیو یس مرا ین رط رولوا مسا شدخو هوجو دوعب ءرشفوا

 ۱ ٩ هلبنس ( ةشدامنا ) شارا یا شدخ هدلجق لاقب رولک شودخ ییج روند

 اإ هدنزو روبص ( شودملنا ) رولوا ولقیلق هکروئلوا قالطا هنیرلجوا كنغوچق
 |[ هنسانعم ث وغرب رولوا قالطا ههرپو هنسانعم بابذ رونلوا قالطا هکنیس
 ۱ همالض یا یا دوشناب همالس ن شادخ ردندیماسا هدنزو باتک ( شادخ )
 رام ( شدخلا ) ردندارعش مش نب شادخ و دیج ن شادخو ریهز ن شادخو

 PE هکر ونید هنکر وک كل هود هدنن زو ثدحم ( شدخاو ] هدنزو

 هب یدک هدننزو ثدنحم شدحمو هلهاک یا هشدحمو ربع شدحم لف لح لا دش لوقت

 ءامسا شداحمو رونید هب یدک یدو ( شداخا ) هنسانعم هره روالوا قالطا

Eداسفا یهنسنر هدننزو هجر حد ترا )  bsردهنسانعم كليا  

 رکذ هدنسهدام شخر هلرښک كناخ ( شاب نا ) هدسفا اذا باتکلا شب رخ لاقي

 ةيظع یا E هعقف لاق رونید هبهنسن كوو رونید هیاغوغو وب غ هک یدنلوآ

 ورم ردنا یرلکدید یزویرای هجوقا هکردیعما زوحامرم ھنیتمض ( شابنرلا )
 | هدراب عادصو عفاد یایر ییطقو لیزم یجارنم داف ردیسالعاو دوحا كنماقا

 . ( شرعا ) ردابنر وبشوخ عفانلا مع یهدزاپ ءدسو مم ي ەدعمو عفان

 ا بالا نم اشرخ هشرخ لاق ردهنسانعم قمالمرط هلییوکس كنارو ىف كناخ

 لاقي ردلعتسمهدسانعم قلوا هدنلط شاعم پودیا بسکو راکو هشدخ اذا, یناتلا
 ۱ | هتسیدنک مدآرب هلا شارحم یهودو قزرلا بلطو مهل بك اذا هلایعل شرخ

 ا نمووا شرخو شاراب هیذتجا اذا ریعبلا شرخ لاقب ردهنسانعم كمکج یرغوط
 1 یانعم ییا هلا شرخ هدننزو لاعتفا ( شارنخالا ) رک ذیساک روند همد ۲ نالوا
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 قعاتواو یت اذإ هنع و لاق رد هنسانعم قلوا هغرالا ندهنسنرب هدنزو أ

 قلوا لوط بولی زنا ندنس هج وق نوناخو یعسا اذا هنم شو لاش ردهنسانعم

 هدننزو لاعفنا ( شایحمالا ) تعأتاذا اهجوز نم ةأرملا تشوحم لاقي رد هتسانعم
 اذا هنع شاحالاش ر د هنسانعم كلترو بولیزو هلکلیا یا ا ندهنسن رب

 هيلع هتش واح لوقت رد هنسانعم قمردنق هدنن زو هلعافم ) ةشواا) ضبقو هنع رفت

 هب ه ر كدي هکر دهنسانغم قش واض هغ زال آ | ندنعفوم یرومغی کشش و هئض رح یا

  ۳2عقوم نع تف ۳ اذا قرلا تشواح لوقت هدیا زایحا هف رط رخآ یدنک

 لاب ندنآ بویلتوا ینورآ لاب :هکردیفما تا هنوکر ( اشاطا ) رادایخ ء ۱
 تال ( شبا ) ردفسالوا یز مد گرا را ی او
 شح هنم شاح لاق رد هنسانعم قة روق بویاکلب ند هثسنرب هم وکس كيايو یھ

 ههنسن رو هعزف اذا االف شاخ لاق رولوا یدعتم هدانعموو ا

 هردو عرساو شکتا اد | هل شاح لا ردهنسانعم كلبا باتشو تعرس بول: چ
 شیلا ) دما اذا یداولا شاح لاقب ردهنسانعم كمك بولکح یدازوا نوزوا (
 اذا هیش تشي لاش ردهنسانعم كلبا هشیدنا ,بوکروا ندهتسنر هدننزو لعش ۱

 لوق ىلع هيس نالوا عرفلا رشک هدشزو نالس ( ناشیطا ) تعرفو ترش

 ناشیح لجر لاقب ردهناشیح یینوم روند هیسک شفلوا اقلا فوخ هللا تمیمرپ
 ردندیماسا هدنزو دادش ( شایح ) روعذلاوا عرفلا رشکلا یا ةناشبح ةرماو
 ردد اج باغی یو هماسا تا هک رده ندهیلهاج بهو نیا شايج
 ۱ 4,طخ كن رلت مطح 4شع ها ید ناو رغ ن هغ شایح ن شیوشداق رواو

 یاربط زر هلا قزر نا هدنز و روت ( ش ویح ) ردشایا تیاور یسهروهشم

 ردي ثم وح رم

 ۱ بوردکر ب یر هنسن ندارو نداروا هدنزو سدح ( شنا ( محملا ءالنا لصف

 اهلوانتو اهعجاذا لوالا بابلانم انههو انههنم ءايشالا شیخ لاق ردهتسانعم قمل [ ۱

 ( شخ ) اهشخ یتعع ءایشالا شیخ لاق زد هنسانعم شیخ هدننزو لعفت ( شیخ ) ۱ ۱
 EE نایشیمخا معن ی ا ی هللادبع ندشیدح ةاور ردید  نطب رب هلنیتخف ۱

CAE ۱ ۱ى هماع هدننزو باع  Eندید 1 قلامر خ رب صوصحم هلتعاج  

 ا تناخ ( تاشایلنآ ) رددلیر نايا روا هليڪف كام ( ناشوبخ ) 8
 نداروش هکر دن دانعموت شیلا تاسابخ روند ههنسن یتنربد هک ردیعج كن هشابخ |

 هش یک و قنرید یسهلوقم هنس ا یادغب ششوا لوا و عج نداروب ۱

 ثاشابخو هوحو ماعط نم لوانتیام یهو شیعلا تاشابخنم هشاعم لاقب رونید
 ةعاجلا یا سالا تاشابخ رادلاق لاق روند هتعاج عج ند هق رفتم لئابق شاتلا ۱

۱ 

1 



 اف زرین" ۱
al 

 0 a ا د ۱۰۷۹

 ےک و

 هلکا اذا اشو ماعطلا شاح لاش رد هن سام كلبا لکا ندنفا رطاو بئاوح

 هرزوا لبصا ( شاوحالاو ) هلرسك كنءزمه ( ةشاحالا ) هك نح هباوج نم
 زا كنروتک بوروس قدهیلوف ندنفا رطا نوعا كمروشود هغآ یراکش هدرلنوب
 ۱ هد زو همام ( ةشاولا ) شاح ین« شوحاو دیصلا شاحا لاقن رد هنسانعم

 || مرو هم يام یا ةشاوح هنمردص لاق روند هب هنس ج هنلوا ایحو مرش

 ۲۲ رد هداف تجاحو مرو هپارو یا هشاوح امو لاق ردهنسانعم تبارقو

 هل وا حر عطفو هانک هدنآ هک رونبد هشنا لوشو هحاح یا هشاوح هنم ل لوقت

 هنيراج افا امرغ كولبرب ( شئاطا ) تعیطف و ما یا ةشاوح سالا اذه ىف لاقب

 تمرح یدا هشوح ییصا ہل رسک كناح ( شیلا ) ردلکد عوعسم یدرفم زويد

 هک ( هلشاح ) ةعخطاو دمرطا یا ديلا لهاوه لاقب ردهنسانعم تعشحو

 فلؤم كلاشاحو كاشاح لب كل شاع لقئالو لا رنن یا هقشاح لوقت ردج زات

 هدارو و ردیپبم هنفیدل وا اوشا ندهیشاح هکردشلیا تب ید هدساب لتعم یو

 هروک هاب كبحاح يا ردیبم هنلوف قلوا ذوخأم ندناسلا یئآ شوح یرکذ
 ردیس هلک ءانثتسا نمضتم ىب زنا ندنسلج هنم ینذتسم هک ی دیا اشاح ىلصا كلوب
 ردهیای مالو یدنلوا عضو هنعضوم هبارات هدعب یدنلوا فذح هریخا فلا افیفخم

 سپ ددطوسبع هدهبوم تالصفم هراس لاوفاو یک ینیدلوا هدنن رابع كلایفس
 كناع ( یثوطا ) رولوا كد ردهزئم ندزع تافسص قح ترضح ههشاح
 ضماغ یا یشوح مالک لاقب رونید همالک ضماغ نالوا لکشم لاقتنا هنسانعم هلیض

 هلاویح راسو هیهود نالوا یثحوو رظم یا یشوح لیل لاقب رونید هب هک زظءو

 كنسهفئلاط نج لوق لغ روشید هنجدالب شوحو رولوا تبسن هشوح هک رونید
 | هلکلیا جا ژنما هلیس هفان ج اقرب كنس هرم هکر دهود كک را جاقرب ندنرلوود

 | كريز هلیض كناح ( دأوفلا شوح ) رولوا قالطا یشوح هنالوا لصاح ندرلنآ

 ا کل هدیدح یادأوفلا شوح لجر لاقي رووا قالطا همدآ نهذلا دیدحو
 اإ دود هنیاوئاوا هلیعف كيم ( شاحلا ) ردموسرم هدنناونع داوفلا یثوح هدساسا

 || كي هدنو لوق ىلع روند هتعاج مع ندهفلتحم سانجاو هنسانعم تییلا ثانا

 ۱ ام ردک رب قوح ( شیوحلا ) ردذوخ أم ندنسهدام رانلا هضشح هک رد هل سنک

 |[ یر یراکش سا هدننزو لاعتفا ( شاوتحالا ) هعج اذا هشوح لاقب رد هنسانعم

 . ۱ اذا دیصلا موقلا شوتحا لاقب رد هنسانعم كمروس بودیکروا هنرزوا كنيرب

 اا ددهتسانعم قلآ هبهتروا بوداشوف ینفارطا كمدآربو ضعب ىلع مهضعب هرفنا
 | شاوتحا هدننزو لعافت (شواحلا ) ممطسو هولعج اذا نالف ىلع اوشوتحا لاقب



۱۰۷ ۰ 

 اذا ب رطاإلا شدنح لاش رد هنسانعم كلبا صقر هدننزو هح رحد ( دشنلا ) القا ۱

 لاش رد هنسانعم قلاح لاو بو اذا لح زلاش شدنح لاقي رد هنسانعم قمار ده و صقر

 ایلع اذف اذا اهم اع شینح لاق ردهنسانعم قش 1 هب یشدو قفص اذا لحرلا شلح

 شدنح لاق رد هنسانعم كلا بعلو یشماذا لحرلا شبنح لاش رد هنسانعم كم رو و

 لخرااش نح لاش ردهنسانعم كل وکو نیعل یا نشدنح یراولالاش و بعل اذآیصلا

 هی 1 اذا االف شدنح لاقت د هتشانعم كمردالک | هلا زوس یهسکربو كح اذا

 روئید هکنیس هلنیتحف ( شنطا ) ردیعما لجررب هدننزو رفعج ( شنح ) ثیدحلاب

 هی هنشاب نالب یاب لوق ىلع نوسلوا ضرا تار کو ماوه درکو شوف

 ءاطع و روصتم نی یبعم و ل اا یج یک صربا ماس روند هروناج نالوا

 رک روند هناویح نالوا دیص اقلطمو هنسانعم هیح رود ا هنسانعم بایذ

 شقوص شنح ناشلوا رکذ یسندنک ( شوا: ) ردزعاش نایفنطا سع ی

 هشفلوا قوس هاهارک او ربح هریریو شنا غ ودلم یا شونحموه لاقت رونید همدآ

 روتسمو لوهم یسحو لصاو قعو اهرک قوسم یا هيف شونحماا لوقت روید |

 شفلوا قیوشتو اغا ههنسنرب و بسلا روبه یا شونعوه لاقب روند هیسک |
 كلا درط هدشزو ليعفت ( شینهلا ( یرغم یا شون لحر لاق روند همدآ 3

 ردهتسانعم كمردتا لیم هرخآ فرط ندهتسن رو هدرط اذا هشنح لاق ردهنساتعم |

 اذا دیصلا شنح لاقي رد هننسانعم قمالوآوآ و هقطع اذا "یشا نج هشنح لاق

 رد هتسانعم كمردتا ليم ندهسنرب یدو هلل رسک كن زمه ( شانحالا ) هداص ۱

 عا اذا هشنحا لاقب ردهنسسانعم كمردواو هفطع اذا "یشا نع هشنحا لاق | |
 لاق روند همدآ نالوا هرزوا راکو بسک بوشلاچ اعاد هدننزو ربنم ( شنا ) |

 لیدنق ( شیفت او ) هدننزو ج رز ( شفنلا ) بوک لقع یا شع لحر |

 یربا تیاغب یشاب هکرونید هلال عونرب لوق ىلع روند هنئالب كرکنا دتنزو |(
 كشنوپ هدقدلردربق دوخاب بولیراو هشرزوا رولوا زونو هحالا یهدوکو

 هکردنالی یرلکدید ثافح هنیعپ شعبلادنعو ررابق بوشبش یک وغلقوا یار
 قازودو غآ یراکش هلینوکس واوو کف كناح ( شوطا ) یدنلوا کد هد دام
 دیصلا شاح لاقب رد هنسانعم كمروس قرهیللوق ندنفا رطا نوا فرص هنفرط
 كمروس بوردکرب یرلهودو ةلابملا یا هفرصیل هیلاوح-نم هأح اذا اشوح شوح

 عب ءهرمطخ هدنفل فارع سونو اهفاسو اهعجن ۱ذا ,لبالا شاع لاق ردذتنام
 ار كنهناخ شوح هدرصم هک رید حراش روتید هرپ 3 هدنز رط لیغآ |(
 ردق دم روت یاعط شوحو را هب رق رب هدنساضق رب 2 شوحو روشد ۱

 سس

 اذا ناکیدلا شقحا لاقب ردهنسانعم كمشکود ءلرب یرب راسورخ هدننزو لاعتفا



 ما ی زد

۱۰ 

 ۱ لاقب زد هنسسانعم كمردکرب هدنزو سکع ( شكلا ) ریفصلا تیلا

 ا لاقي ردهنسانعم قلوا پوطرد بودن رد و هع اذا ینالا بابلا نم اشکح "یشا

 | قاراص بوی اره هنیرزوا یمصخ هدنازو فک ( شکیلا ) شبقت اذا لج زا ۳
 یووثلم یا شکع شک لحجر لاقب روند همدآ نالوا بوطرد بوشن رد نوعا ۱

 ۱ ردیدآ رب ندنسهلف هرم هدنزو رهو ) شکوخ ) ءاوكالل ضبقتم ی رد

 ردهدناژ یون ردیمسا لجررپ هدننزو رفعج ( شکنح ) ردبونماک | هیشکوح لبا
 اشج "یشلا شج لاقب ردهنسانعم كمردك ب هیوکس كم و یصف كناح ( شبا )
 ۱ | یاد هبطفا اذا الف شج لاش ی ققلراطو هعج اذا لوالا بابلا نم
 بضفب مهفاس اذا موفلا شج لاقل ردهنسانعم كمروک بوروس هلفلثغ راط
 هبدآ ولقاص ها کرولوا تفصو رک دیساک زد هتضاتعن قلوا ولقاش ها هک رو
 ثمردکر ب ندوب هدننزو لیعفت ( شیمهلا ) رک ذیساک روند هشب رک دجناو روتید
 قفلراط یدو هلک كيهنمه ( شاجالا ) هعج اذا "یثلا شج لا رد هتسانعم

 ل راه لآ نوحا قعانیف كلچ یه جو هبضعفغا اذا اب الف شچا لاق رد هنسانعم

 اهد وقو عبشا اذا ردقلابو ردقلا شجا لا ردهنسانعم قمردشقوص قرتوط لراه

 اهاوق اذا رانا شجا لاق ردهنسانعم كمردللتوق هلقموف رلنوطوا هقوح یثت آو

 ]| ( شا )مضر ح اذا موقلا شجا لاقب ردهنسانعم قمردنق هبهتسنرپ و بطلاب

 لجرا شج لاقب ردهنسانعم قلراط E كيمو یحف كناح ( ةشطاو ) هلنیتعف
 لاش رد هنسانعم نولت ره هد رکو یشرو بضغ اذا عبارلا بابلا نم ةفَجو اغج

 ۳ مدآ رب هلنیتخف شجو هلی وکس كيو یحصف كناح شجو دعا اذا شهلا شج

 ۳ اذا روزملا بابلا نم اشج و اشج لجرلا شج لاق ردهنسانعم قلوا لقاح

 یثک ولقاحم هجا ردرلةصو هدنزو سکش ) شجلاو جالا ) نقاسلا قیفد

 2۰ رک ید ی ایه O AEA لحر لاقب رونید

 ۱ دعا قاج هلیبض كناح ( دشوطا ) شاج قوسو قوسلا شاج لاجر لاق هل سک
۱ 

۱ 
of 

1 

4 
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 و تو و تو و

af 9 اذا سمامخاو یاثثا بابلا نم هشوج تشج و قاسلا تشج لاش ردهتسانعم 

 ۱ لاش ردهنسانعم یقاراط هدران وب ( شامعالاو ) هدننزو لعفت ( شمصلا ) تق

E HEنب شاچ ردندیماسا هدننزو باتک ( شاج ) بضغ اذا شم “او  | 

 | شید نالوا هجزآ یا هدنزو هيز ( شا ) ردندا رعشدعقلا نالکلا شربالا

 ۲ ۱ ( شطاو ) دزو فتک ( شا ) معما ةلیلق یا ةعج ثل لاقب رول وا فص و هنا

 ۳ ۱ رولوا ٍفصو هش رک هحگا هلیسهین لعاف مسا ( شمعسلاو ) رک ذاک هدننزو س

 ِ ةثمخسو :شجو ةشج رأتوا لاق و قیقد یا شمخسو شجو شجرو للقب
۱۷ 

 1" 8 زوم ا عا در هک شيلا ) دنيا ي

 لاعتفا ا



 مزل اذا شفحو لجرلا شفح لاقي ردهنسانعم قمروتوا هدربغص تب یزلکدد ا |

۱۰۷۳ 

 لوقت رذتخل هدنظفل سح هلیرسک كناح ( شا ) رکداک ابمعت ةرثک و اهمظعنم

 انیشرب یوکس كنافو یتخف كناح ( شفا ) لاف رکذاک شالا شا قلا
 هسذق اذا یناثلا بابلا نم اشفح "یشلا شقح لاق رد هنسانعم كمردک ینغوبق

 كلبا یسو دج و هحرظسا اذا الا شفح لاقي ردهنتسانعم جارگسا و
 لانا شفح لاش ردهنسانعم كمردکریو دح اذا هنف شفح لا ردهنسانعم

 لاقي ردهنسانعم كلک بوق هک وک رب ندفرط ره یرلوص لیس و هعج اذا
 ردهتسانعم كم رکس یرخا دعب رم تآو دحاو عقنتسم ىلا یرج اذا ليسلا شفح

 شفح لاش رد هنسانعم كکرب ساو یرج ده ایرح یرح اذا سرفلا شفح لاق

 ( شفللا ) هدرط اذا هشفح لاقي ردهنساتعم كلبا درط و اوعقجا اذا موقلا

 لاقب روند هتپن و روید هنروتق قوق ثالیاو كنا درلنوتاخ هلبرسک كناح

 ek لیف لوق ىلع هب هط وا و هوا كحوك كبو طةلا یا شفطا یف هعضو

 شفح عطق لاقي روئلوا قالطا ۳ ردوا رلیود هکروتید هننالوا

 جرد و ردیسوتف ی لرغم هکرونلوا قالطا هنجرف كران وئاخو همانس یا رعبا

 نایمارب هشياو رود ههنسن كروح و ساو ردیسوتف تاودرخ هکر د هتسانعم

 والم تیز و غاي ضعب هک رونید هرلباق یسهلوقم راسو هجرص قیرمص قیرقو
 شافحا هدندنع رلضعبو رولک شافحا ییج رونید هلاوح کسا كویو رازوف هنس

 تیشو اول را لاق روللوا قالطا هنیاپسا هناخ نانلوا ریبعت ترم ترخ تیبلا
 یرک و هلکشرکو راك ضدالا شافحاو هعاتم لاذرو هشاف یا تببلا شافحا

 اهذفانقو امایض یا شافحالا ةربثشک ضرا لاش رونلوا قالطا هراروناچ یسهلوقم

 ندید بودا روهظ قلاب هدنفرط كوا كنکروا كنەود هلنیتشف ( شفملا )
 لاق رد هنسانعم "قلاق تسرد و عاص یسوزک ناه بوبرو كرهب كد هتس هس

 هلفسا نم هتلك اف همدقم ف ةربدلا هنذخا اذا عبارلا بابلا نم اشفح مانسلا شفح

 هنص وصخ كما ع یبوز هنسدننک نولاخو اه هرخوم ييو ءالعا یا

 باعسو هيف تدبتحا اذا دولا اهحور ةأرملا تشفح لاش ردهنسانعم قعشاپ

 ءامسلا تشفح لاقت ردهنسسانعم قمردغای روب ددش یلقناغاص هدنشا كتعاسرب
 ردفصو ندلوا یانعم هدننزو فتک ( شفا ) ٌهعاس دیدش طم تاح ا
J 3 ۰وا رد رلفص و تالذک هدننژو هح رف ) هشفطاو هاشفطاو ,شفح الا  Eشفح  

 ةقالو شفحا لجو مانسلا شفح ريعب لاش روند هیهود ندیا روهظ روك ذم
 كرد و وا هل رسک لبه ممه ) شافحالا ( شفطا هيف ناک اذا هشفح و ءارففح

 شفح اعاد هدننزو لعفت ( شفعلاو شیفعلا ) عا اذآ هشفحا لاق رد هنسانعم



 ( شما ) ېک نافیضو فیش ہل رسک كلاح رولک ناثح ىج هوا شلاق رودو

 هدد دم همت شو بکو ک شح رود هدلو شاوا كاله هدن راث یسابا هی كاع

 هدنن زو ناتک (شاشطا) هفادبع ن دمعو ردندب ۲ ییهلبا هشح ناو رد رلعض وم ررب

 هگه دید رود دل ران وب نامرح و 4 رسک كلا ناشحو هقادبع و كلام ن هل زو ردندحم

 پولوا هلق رر یعومت كرلن وب می ن, ور نب بمک و ردي رااغوا مینی ور نب كلام
 دنس راخ هنب دم 4 كلاح ناغح ( راک كناح ر وث وا قالطا ناتحس هنس الج

 قحءراو ماعط هلصف ندهدعم هد راز لف نرم ( :اشحلا ) رد دآ فرم یک هژنالب

 كراوط باودلا :اشمو رولوا یدوم هج رغ ندنآ هکرونبد هتسیغاشا تا كعضوم

 ردیاب لتعم ىلع هغلوا لتعم هروبرم ۀلک هک رید حراش روتید هنج رو رعبم
 یروق هدنزو ریما ) شیشخا ) یمنا ردمشاا تس ید هدا روا فوم اعقا و

 شیش> ردبدیفاسا 0 سی اپلا « ءالکلا یا شیشطا شح لاش روید هلن وا

 هدماش سلبارط هک شیشح ن هلاةبه و ردروهشم دباع رپکلا لصولا دهاززا

 شیشح ردندیهاسا هدننزو رب ز ) شیشح ( ردنا ثیدحت یدا شويلا رظال

 ناو هلاک یدع ناو یسهلسف هلی لاله نن شرشحو ردهدنسن مک نا رع.نا

 3 ( هشابلا و شالا ) ردندنلاجر يسن كنسهليبق می هن صوفرح
 راسي قمر هگرونید هنس هیقن عود نالف هدید وحو ثكح ورم و كهتسح یخ

 یا هشاشحو شاشح الا هيف قیام لاق روید هوا مګر ران و لصا رول وا ریبعت

 رد هنسانعم تفاط و ده> تیام ا هدنلز و اراصق (اشاشح ( نا

 (شاقح مو ) 4 اب یا ۳9 نا خا لوق نت ندهشاتح

 زا ردلعاف ننتشاقحا 1 ee E یخ روتنید رک

 | ( شاشتح الا ) رونید هنوناخ نالوا شلاق بوروق هلفلوا كاله هدننراق ینحوح
 شنحا لاقش رد هنسانعم تم ردکر ب بورد ڈار 1 قلتوا یروو هدننزو لاعتفا

 قلوا هدنک ارپ سا هدشزو لزز ( شعشحا ) هعجو هبلط اذا شیشلا
 كليا تکرح نوجا تع ع هتمس رو اوقرش اذا موقلا شحح ع لاق ر رد هنس اتعم

 هلحم رب خدو هدنن زو هل رلز ( ةححشحملا )ایک ر اذا او نعشحم لاق رد هنسانعم

 اوکرح اذا مولا شحخثح لاقب رد هنسانعم كلیا تکرح پورب نوجا بزم

 دا هلتسن 3 یرکک ندنغیدلوا هلاوح هرزوا تا یغایو یآ هلففلایق
 افظوا تقد لا یهو نخ یهف محا ةقانلا شعسا لاشه هوا شلاق

 نم
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 كلغا ىذلاام نیرسفم ضعب هدنس هم رک تیآ [ یس وداي ڭم وق نع كل عاام

 كموق نع كلاصفنا لع لماطاام راضعب و هليترأبع كموق نع ازواصم ادعاتم
 رد هنسانعم تیک توا هح لس ا اکر شاشخاو رلیدلیا ریست هلسا ونع التسمم

 لاش ردهنسانعم قلوا لباق هکیگ تواو هعم تششح یا االف تششحا لوقت

 قلا بوی روذ هلکدوا دلو هدسنراف كنوئاخ و شع نال نکما اذا ءالکلاشحا -

 ( شاشعسالا ) شع یهو امطب قف دلولا ساذا ةأرملا تشحا لاش ردهتسانعم

 كب هاب و A اذا ديلا ترعسا لاقت رد هنسانعم قلوا ق ]لوح لا یدو

PETرد هنسانعم كم زبس و کح 1 ردحا یرلکک كن رلکلب غلاي یر ردلاب  

 رکذیساک اهمعت ةرثكو امظعنم ابنفطوا تقد اذا محلا ةقانلا شعسا لاش

 یرالاد كحاغا و شطف اذا را نیس 0 لا ردهلسانعم قمهص وص و

 هلغفلابق بوروم ر دباو لاط اذا نضغلا ا لاش ردهنسانعم قمازوا

 ةارلا بغاس شعسا لاق ردذنسانعم قلاق هح کج رک لا تنس. ک١ ندنسیغادبا

 لوا یک, یقلتوا ی هک ا وک هد رلت e لا ترفص یتح مظع اذا اهفک

 ( ةشجلاو ) هلیحف كناحو یرسک كيم ( شا ) رولوا هلاوح هلباعيتسا یروضع
 دیسک رواکنح و ردامم شو رونید هتل آ یسهلوقم ۳ كجەر لوا شت آ اه.
 لحد لاق و راتلا هش ام یا و ا رانلا شح لاش نالوا قالطا

 هف رظ یسهلوقم هروط قحوق ینلنوا نلیع هنحما هشعو 7 عام یا شح

 یسهلوقم قاروا كج هم تواو ردناکم مسا هکر دصعفا لیصف كم هډو رونید
 كح روا شت هرزوا روک ذم هجو ی یرسسک ك ھم هدول روید هتل آ

 شت آبولوا انشآ هنش رط كنسلغا اد كنجو فراع ییرح نف هلکشد هوکسوک
 لاقب رونلوا قالطا برح شحم هریلد نالوا رردشزق یکنج یک ردپا لاعشا
 مسا يف كناح و كيم ( هشعلاو ا اب نیط اهآدقوم یا برح شح وه

 ةریثکلا یا هش و شح ضرا لاقب روند هری نالوا ناوا رف ینلتوا رداکم

 هرد هشحمو ردهدزابز هد هل رسک كهي هدنو رونلوا قالطا ۹ شیشطا

 نهشاح قف ءاسنلا یون نا یمن ] ثیدحا هنمو ح راشلا لافرولک شاجم یجرونید
 ی و ج رج روید هب هب احمدآ هل رلد تاکرح كا ( نضال ) [ نهراپدا یا

 هران اتس بویلوا صوصح جرح یف یود روند هناتس شح لصالا ف هنسانعم

 فلوم یدنلوا لامعتسا هدج رخ اقلط E یدا راردا تحاح یاضف بوقیح

 شوشح ىج كوو زدم وس رم هدناهما عج ۰ بودا ناب انعضیتسانعمنانسب <

 لویش یف كناح ( شا ) هللادا هنو نیش رولک نوشحو هلی كناج رولک

 بولیصف هيوا لیست دب و نیس ول هلعمال وا روم" و قسم هکر ولید هنج اغا ام رخ 9



 سس ات ست سس با سس ترس سس سس سس ۳ =

 مانبال نم وهو اشرح تاب لاقب روید همدآ نایمووا یثا ندفلحآ لوف یلص

 بود رفق هلب رب یرب یرلکپوکدوخاب یال هدننزو لیعفت ( شیرحاا ) اعوج لرفو
 یرغااذا بالکلاوا مولا نیب شرح لاقب ردهتسانعم قمردشالط و قم ردشا وا

 هدرخ نا رطف یتسهدوک كنهود ناب هاب مک ك نمره ( شارحالا ) شعب مه,
 دمو هرثب اذا ریعبلا ءانهلا شرحا لاقب ردهنسانعم ق رابق بوردنل هل ويس هدرخ
 ظیلف یسهثج هدننزو رفنطف ( شفنرطا ) ردئدح ردن هک د رلا یوم نا

 شفنرح لجر لاقب رونید همدآ تفص ليف لکیهلا مظع لوق ىلع ایزاو قلصت
 همدآ ناس یدوجو هلیس هين لعاف مسا ( شفنرحا ) مظعو ظيلغ اج یا

 عبطلاب ندیا ادیپ ینانغراط ندهنسن رهو .محنم یا شفنرم لجر لاقب رونید
 ییہ هرودو یشو نابضغ بضغتم یا شفنز وه لاش روند همدآ نغراط

 ئیش یا شفنر لخر لاقت رزک هدنسهقرآ همرکو رش اعاد هکروند هینک
 هننالپ رکنا هدننزو طبالع ( شفارطاو ) هدننزو ج ربز ( شفرطا ) ملل

 كمردنلولع بوریلوا یثتآ هلیدیدشت كنيش و یحصف كناح ( شا ) روتبد
 ینشنآ هک یوک ردذوخأم ندنسانعم ةبادلا شح یآ رکذ رد هتسانعم

 هدجرو اهدقوا اذا لوالا بابلارم اشح رانلاشح لاق ردیا ماعط هللا بطح
 لاو سپ اذا نطبلاق دل ولا شح لاق ردهنسانعم قلاق بو روق هلکل وا دل و

 اروا تش اذا ديلا تشح لاقت ردا ادي تسوب هکردهتسانعم قلوا قالوح
 پوشا هلتعرسو سیب اذا لخهاانم یداولا شح لاق ردهنسانعم قعروق ینادف

 ردهنسحانعم تب توا یروقو خرا اذا سرفلاشح لاقب ردهتحانعم كعروب

 ش> لاقت رد هنسانعم كلبا ح الصا یلا-ك هسکربو هعطق اذا شیشطا شح لاش

 هیکرو هرثک اذا لالا ش> لاق رد هنسانعم ققلاغوح یامو هلاح نم سا اذا االف

 کیا یراکش و هایا ءاطعا اذا ربوہ و ارنعما دز شح لاقب ردهنسانعم كم رو هود

 عض اذا دیصلا شح لاش رد هنسانعم قلب وط هبارا رب كرهروس بویللوق ندنف ط

e aA 
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 ۳۹ تخ هل قلا اذا[ ضرفلاشح لاق رد ه:بسانعم كکود توا هراوطو هیناج نم

 | ]| نسدویلسر اکب نس مرویکود ؛توا اکس نب ینعی * یناورتو كشحا * لثلاهنمو
 كلبه ( شاشحالا ) روللوا پرش هدنقح هسک ندا تأسا هدنلباقم ناحا
 تلش اذا دیلا تدا لاق ردهنسانعم قاوا قلوح بو روق لا یندو هیرسک
 اذآ هجا نع هتششحا لوقت ردهنسانعم كمرد ویا یثا ندشیارب یدآرب و
 نیت یسانعم لاصشا و عاطقا ی هیدعت هلا نع كلاعا هدارو اء هتلعا

 نوعا قل وا تبیتم هارحا تیلصم بولی روق كاج ندنشیا سترد یم هفیدل وا

 | ]| وبشاو یدنلوا هجرت هملیوا رک ها رولوا هشا نع دوخاب رولوا شمردوا

  a.*یهتقضتسا <
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 ۳ راد

 بورا هرزوا یسهقرآ ینوناخو هشدخح اذا اب الف شرح لاق رد هنسانغم قمالم رط

 هناشن و وا شرحو دیقلئسم اهعماج اذا هث راچ شرح لاق رد هنسانعم كليا عاج

 هنم قبو هحرج لمدنا لاق ردقحهلوا هرو یرثا هرای دارم هک روشوا قالطا
 هل رک كناح رولک شار ج رونلوا قالطا هب ییاسنا تعاج و ربا یا شرح

 بضصلاشّربحا لاق ردفدآ ره هدلوا یانعم هر | شرح هدننز و لاعتفا ) شازیحالا (

 هل ایع) شزبحا لاقب رداع بسم هنسانعم تلا راکو تای" بوشلاح و هش رح قعع

 ون هک د وعم و عیدو ید ر ردن داما هد زو تاتو ) شارح ( ےک اذا

 هدننز و رها 1 شیرطا) ردن رص اعم كن هیعش كلام ۳ نارو رد رلیعب ات ردشارح

 ردک-وب یرلکدید ناچ هفلوق لوق یعردیدآ كجو رب قوج یرلقایا هدنرادقمقمرپ
 ىسىق سف تعک نا شرح و رم عاش یی رقلا لاله ۷ شد رح ردندیمادسآ شی رح و

 یسهلیف بلک هلادبع نب شیرحو یسهلیبق دزا هعذج نی شیرحو رددشلاچر كنس

 یربغ ند وب هد راصنا رد هدندسن مارک راصنا هفلک نت ی" ن شا رح و ردندنلاجر

 رددج جاللا ن ههحاو كلام ن سنا و و رد هلا لب یراس ردقوب هلا هم
 هب هود كک را نالوا لوک ا شرح و ردشاا مهو دلکلبا دقت ها لهم یو یهذ

 .بوترپ رلنکی یلد کروند هود لوشو لوکا یا شیرح لج لاق روتید
 ندکر ک و هلنیتعض رولک شرح. ییج هلوا رریدنلاص پورقح هرشط یلد هلغم ريص

 هدننزو هنیفس ( دشي رطا ) ردیسا یرح روناجرو رونید هبیدنه روناج ی رلک دید
 تحرخا لوقت ردقحهلوا یحارف لا هکروشلوا قالطا هلام ناثلوا ریبعت تمام
 دف لاق رد هنسانعم تن وج هدننزو هفرغ ( هشرطا ) ید كم یا یتشرح هلو
 یا شرحا راتید لاق روند هیس نشخو تشرد ( شرحالا )نون ی ها

 شرحا بض لاق اذکو ردنشخ و درس هلغمقح یکی ند هنا رض یتعی هد نشخ

 لاق ردهنسانعم قلوا تشرد و درس هتسن رب هلنیتعف ( شرطا ) دلبنا نشفنا يا
 یسرد ۳ E | ءارج ) ءاش را ( نشح اذا بارلا بابلا نم اشرح "یشا شرح

 هدشح ع شرطا دن یا ءاشرح هیح لاق رولوا فصو هنالب نالوا درس

 هنعون رو ی هنعونرب هکرونید هنلدرخ ناپ لوقا ىلع هنابن عونرب ءاشرخو دلا |

 هنالپ هایس ناقح بویلواف ندنباف هعفدرپ هدهنس یمی اس دوسا هدنزو دادش |[ 6
 ۱ ۱ نوهکیدلیا جارخاو شرح ندنرلکلد ینمسق رک ردنالب ددش عونرب کروند |[

۱ 
 ردشلبا ثیدح عاتسا ندندح مان دع نب یح كلام ن شارحو یدنلوا قالطا

Jبوشلیا هنیرلیوت كنویق هکردیسا تانکیت هنوکرب هدشنزو نوزلح ( نوشرطا  
1 

 نالوا نمووا هدننزو فتک ( شرطا ) رووا ریبعت یتکیت قارتوپ هدیکرت رولاق

۳۹ 
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 ۳ تالا 11 ۱ دنع ثتوصب یاد را شرب لاش رد هنسسانعم قماد رح یا

 اوعغجا اذا موفلا شرا لاقب ردهنسانعم كکرب هدشزو جرحدن ( شعلا )
 ۱ ور لاش رد هنسانعم كلبا ىس ی 4 یو وا نوعا یی وط نهسکرو

 وب هدنن زو جربز ( شزنح وس )وذشأبلاو ددو هیلع ا وعس یا اوکر دب رف هيلع

 دنص افا. روب نم نط هذشزو هلط ایه ( هش راثلعا ( رد نط رب ندنسه-ف لوقف

 مؤقلا شنح لاق رد هناسانمم كکرب هيلوكس كنالو ىف كلاح ( شنلا ) روند
 رد هتسانعم قعر وط بوکید زوک هب نسف رب واو دعا اذا لوالا باپلا نم اش

 می هل راطش و طاشت بوليرو تک هق وش مدآر و همادا اذا هيلا رظنلا شتح لاقب

 طاشنا اب جه اذا لوهجما ءانب ىلع لجرلا شبح لاقب ردهنسانعم قفلوا كيرحنو
 ليال ادبع دمع ن دجا ندندم ردعض وهرب مار دنف رم هدنن زو فک ( شنح (

 ەدنىزۆ لاهتفا ( ش اح الا ( رد هل ساثعم 1 مو )42 ء تلا ( ردداروا یشنلا

 نالف شتح بم لاق زد هلسانغف 5 قوا 4لا وح هر زوا هند یدل رقشف هبغلوا جوو

 ( شردح ) شرفحاف هیلع شرح یا وه شتتحاف لوهجلا ءانب ىلع اشیتحم هيلع
 اضمبو هلاه ( هشب رطاو) هدننزو ج رز ( شب رطا ) ردیععا لحررب هدننزو رفعج
 دوخ اب هتنال وا كلوي لوق يلع هنن الب ل کتا روت وا دلت رم یرلابو ووم یزلار

 هج دخ "۸ دسا یب ۷ شد رح و رود هتنال وا نشحو یرا یسید رمح كندیورو

 شپ رحو ردندربنعلاوتب هکردیدآ مدآرب هقشبو رلرید ریغنب شبرح هکر د هسکرب هدننسن

 هدشح یا شبرح زو لاقب رونلوا قالطا هبیراق هجوق ولتوشخو تشرد
 شارح یش لا روند هثیش نشخو تشرد اقلطم هدننزو لیدنق ( شیرطا (

 دیم راک ةصاخ هدننزو راک ذم ( شازصااو ) هدنزو شرف ( شرطا ) نخ یا
 هداص اذا یناملا بابلا نم اشارحتو اشرخ تبطلا شرح لاق ردهتسانعم كليا
 هب وا یر لا بولک هنپنغآ یکیلد كراک دایص 1 قی رط تكنيديص رکو

 E یتغروق نوعا قمروا هلیساسیف نالپ 9 > لوا رک ندور عا ردان وا

 نم لحا اذه * ردنا جار سا بوتط ندنغربوق كاج نامه دایص هدقدرقح

 رردا لقن قرهلوا ندناتل راک رد ی بیذاکاو و ردندنو یلثم * شرلا

 هیصوت ینرللوا هرزوا زارتحا ندموقرم شرح هسنیدلو شغوط یکیراک هک ایوک
 . همشط یزکغریوف هلبلظ نالی یندا تکرح هدننعآ كيلد بونص یتعی راردیا
 هن نخ آ کیلد هلکروک همزاق دایص نوکرب راردبا ریذحو هسنت ود زسهیلیا جارخا

 شرح كکيدلیا ریذحم ردپ یا هنساباب رو رم دلو هدکدلیا ترشابم هغمزاق بولک
  ردمظعاند2 رح و یتعی یدلیا داربا یوقم مالک یردب هدک دلیا لاوس وید ردیم و

 شرحو رونل وا برض هدکدلیا ر وهظ فضا ندا نکردا زارمحا ند هنت رب



۱.۷ 

 هدانج نیا یشح ردندیماسا یشح و رلیدند شی رق. شیباحا هلتفاضا 6 ا غل وا
 رد هلنردخف ضعبلا دنع ردد يدع قراط ن عیب را نیو 2 ن یشعنو ردندنامتا

 یشح ن دم نب للعو دع ن یشح اماو ردندناور یدو هک یک لیععتا نیر

 رردلیوکس كنابو یهف كنا راردندناور اک یش ن قاظف ن دجج ندج نب دو

 كناپ و یمض كناح رديدج كنيصح ن نارع نداخا هکلولس نب بخو
 ر ه دند و رش ءار” یسح و ردک٤د بوسنف هشيح رانرتصف ) یسحا ۱ رکاب ول

 هلنیتخف ( شیلا برد ) رددآ ید كغاط رب هدندالب دساون و ردیدآ كغاط

 رده د صم شنا هک رب رده دست 0 شالا یصق ردهزاورد را NR توت هرصد

 لبا لاش E قالطا هرلهود نالوا هایش كب يمص كناحو نيف ( دیشحا)

 رونل وا قالطا هتنال وا قشم راص و قوح كنب وا یدک و داوسا ةديدشلا یا هیشدح ۱

 ل لاقن رو وا قالطا هنع ول هایسو یربا كنه رق هد شو هد رک ( ةيشلا (

 کرو وا قالطا هنشوق لیجشوط هدنزو ةمام ( ةشابلا ) ماظع دوس یا ةيشح ۱

 رو2 8 رد یمن ا ها قزر نا مترو وب وک زر
 رد رلث دحم شابخ ن نسح و یروصلا شابح ردندیهاسا هدنزو بار ) شابح (

 كندحم و هیقف مات یطساولآ ر ةع> ن لع ی دم هدشنزو ناضصمر ) نا شنح (

 هدننزو لیعفت ( شیعلاو ) های كنا ( دشابطاو) هدننزو سبح ( شا ) ردیدح

 تشح و لوالا بابلانم هشابح و اشرح هل تشدح لوش رد هنسانعم كم ردکرب هنسز

 ناخرطن لع ن دم ندظافح هدننزو نابعم 1 ناشنح )اش تعج اذا اهب

 نودج (نوشح) رد عاش هکر د ملق نا هدنزو دجا ( شحا ) رددج یدنکسلا

 یسوم نب نوشیحو ییصالافسو نب نوشح و یالصبلا نوشیح ردندیماسا هدننزو

 ردهدننزو یربز 3 یشیبخآ روصنم نب یح و ردرلثدحم نودبح نب ىلع و لالفتا
 روفضع (شوزیطا ) ةمالا عیج لعو هيلع ىلاعت هلا هج ر یدا ماما هدشدخ نف

 شورنح لجر لاقی رونید همدآ ولیپای كجوک هدننزو جرز ( شزطاو ) هدنزو
 ریصق یا شزفحو شورتح لجر لاقب روند هرودوو ما ریغصلا یا شزنحو

 فیفخ یا شورنح مالغ لاقب روند هنالغوا راک ربتو رابکبسو تسج شوریحو
 روند همدآ ددشو بلص لوق ىلع روند همدآ نیک ی عیطلا فیفخ و طیشت

 بلصوا قز یا شورفح لحر لاقب رونید همدآ زسلج زا ین كنسهد وک د وخای
 یسودح هکردعج ندهش رح هک ابوک هلیصف كناح ( شراتخا ) مسللا لیلفلاو دیدش ||
 نسحاام لاق هنمو یدنل وا لاعتسا هدنتکر ح قرهیلابح كغجوح هدعب ردهتسانعم | "
 هک ا ا هدو هن ا ته IT FERE يلا شراتح ۳۴

 یئاداس كنعوجم شی رقو یدیشفلوا قالطا شیاحا هرلذ هيلع ءانب ریدلبا نیمو ۱
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  شایج سرف لاقب هیلیا شورخو شوج لاحرد هسسلیا كير هلی ) هبوا ناه
 ىلع نب دج لصالا یدنکیب ندلئافح شابج و شاچ كبقعب هک رح اذا یذلا وهو
 ردم | ید> كن هسک ما ناخ رط نا

 روید هیسک نطبمو رادنیک تیاغب هدننزو ج رز ( شربطا ) ( ةلمهلا ءالا لصف )
 هود لک را ولییاپ هدرخ هدنزو لح رفس ( شفربلا ) دوفح يا شربح وه لاقن
 لی كلاب و كنءرمه ( شحالاو ) لاه ( ة:شطاو ) هنیتعف ( شبا ) روشید

 لب كناح رولک ناغبح يج درلیکلوا ردیع«ا كسان سنجرب ندنخ هفناط له رق

 ۳ نیسح و یراردو شخ ن دمع ردندامما شحو رولک شباعا یجب كالو

 رونید : هن )هکلوا كنصهفاط شبح ناثلوا ر كد هشحو رد رادع شح ن دم

 هک روند هب هکر کح هوك رب ناشح و نادا دالب نم یا هشالا نم یشح ها لاق

 هد زو هک وضخا ( هشوبحالاو ) هدنزو هما ( ةشابلا ) ردقح هلوا یعو هایس

 لاقي روند هتعاج نالوا مت ندهددعتم لئابق ىنعب نايلوا ندهدحاو "هلسق

 یهاکرازاپرپ كنهماجت هدفلس هشابحو ةلبسفنم اوسبل ةعاج یا ةشوبحاو ةشابح هدنع
 مودك ن ةثراح و ردیدآ راانپرب هقشب هدندرو عاقبق ونو ردیعسا یربانپ یی

 بحاص هکدلاخ نب شیب رذندیماسا هدننزو ریبز ( شیبح ) ردیسا كدح ینخلا
 E ردرلیاح شيبح یا تن هطافو شیبح ن هلا دبعو رددبعم ماربخ

 ردرلیعب۷ رانید ناو رم نب شیبحو یشلا شیبح و ردقو یتسن هیهنسنرب

 نیا و یموم نیاو هللا دبع نیا و مشبم نیاو دیعس نب شیبح و ناهلس نب شیبحو
 انبارزوذشارو شیبح یا نب ةيواعم دواب شیبح واو شیبح ن دمع ناو هلد

 مهاربا ن دمو شیبح نپ عماج نب دیو شی ن مساقو شیبخ :نب هعنیرو شیبح
 شیبح نب ثراح و شیبح نب ىلع ن دج و شیبح نی مهاربا نا و شیبح نب
 9رابمو شیبح نب يح ن نجرا دیعو شیبح نب ر۴ نب یسحو شیبح ن بیاسو
 رددشدح ةاور شيبح نب قفوم نالوا قثمد بیطخ و شیبح نب لماک ن

 رد فو هلو هک هدنناونف شنح تن راضحب رذدناور هک شیبح تش داغی و
 هک ردردارب كنهبمک ما شیحا هدتنزو ریما ( شیبح ) رلیدلیا ظبض
 شیبح ناو رد راغوا رغصالا یرمشلا نب ةعيبر نی ورع نب دسا نب ثراح
 . ردیمما كغاطرب هدهکم لقسا هدشزو ید a یشح ) ردن عاش یسنوتلا

 هانکو سیرف هکردو لصا ردذوخأم ندنو تعاج نانل وا ریبعت شبی رق شیاحا

 هک هکمادام بودا تیعج دقع هدغاط نالوا رک د یرارلبق هعازخ و هعزخو
 لدکی یعالج هقذلوا راخابو تب" یشح لبح وبشاو راکشآ زودنوکو رطم

 دهع هدنباب كلتا ترمع و ددم هرب یرب هد روهظ هضراع رب بولوا تیکیو
 تی ته تم

1 
۱ 

۱ 

ESD 
 ا

 و ۹

 نیعو
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 قفنضبوشوق هیسکر قرهیسسالغا یدو هلک كنءرمه ( شاهحالا | برهوا
 شهحا لاش ناد حتنا كمرد وا و شهح ین هيلا شهحآ لاق رد هتسانعم

 ( هشهحا) هل اذا ءاکیلاب شهخا لاقش رد هنسانعم"قای هغمالغا و دعا اذا االف

 تعاحو ةشهح اهدهو الا ةن تناکام لاش روند هنشای زوک ناف آ هدننزو هرم

 ةشهج تأج لاقب روند هبیاسنا تعاج دوب ( ةشهاطا ) روند هبیاسنا
 كالا و تسح لوش هدنزو روبص ( شوهلعا ) سانلا نم تعاج یا هشهاجو

 لج: لاق هلوا ردنا نارذک بوبوق هارخا ضرا ندضرارب نابه هکروتید همذآ

 ازاج شهج هدارو عرسپ و علقت یا ضرا یا ضرا نم شه یا شوهج
 دوعف ( شویطاو ) ای وکس كابو یف كيج (شیلا ) ردهتسانعم ريس تع رس

 اهربغو ردقلا وا رذاا شاج لاش رد هنسانعم قمانیق هان اه ( ناشیطاو ) هدنزو

 ردهنسانعم كود بوشاط یشای كزوکو الغ اذا اناشیح و اشویح و اشیج شیخ
 شاچ لاق ردهتسانعم قعساط بولط یاجو هردو تضاف اذا نیعلا تاچ لاش

 رد هتسانعم كمنود لکوک هلکلک ناشغ لوق لع قعالو لکوکو رز ادا یداولا
 هل تی فوخ دوخاب هودناو نزحو ن ناشعلا ترادوا تثغ اذا سفلا ت تشامت لاق

 عرفوا نزح نم ,تعفشزا اذا: هبش تشاج لاش ا قمانس وا ندنرب كرو

 لاق ردهنسانعم كعود دوخاپ قعالو کوک , یادول هدننزو لعفت ( شيجلا (

 تشاج لافب رول وا قالطا هبیاسنا سفن ( ةشئاما ) تشاچ ینعع هسش تشیج .
 هنسانعم دنح روند هرکسع هلی وکس كلایو یف كيج ( شیلا ) هسفن یا هتشئاج

 نآیلغ وو رذصومخ هرکسم ندیکخ هر واس هوم هاتف و بر الوق لق
 اهریغوا برط نب رباسالوه وا دنح یا مظع شیج لاق رد ردصلاب هرم ندنسانعم

 ن دععلا دبع و ردراثد شيج ن دو ىلع ن دحام شیلا وا ردندامسا شیجو

 یعفات هد سن ضع زدیم "یرقم دمع ی شحو ىدا قارعاا "یرقم شبا یا

 تالوا دوخای ( شيلا تاذ ) رولوا كعد یرقم هدننآرق عفان ماما هلغلوا موسم "

 هداروا یرلهدالف كیاهنع هللا یض ر هق دص OO ر هدنب رق هاب ده شیلا 1:1

  لیوط هک ردیمما تابن عون رب رک كيج یا ) یدیفلوا با و مطقنم

 ضعب رربد راس اکا هدیسراف رولوا یرلق وصف یک هلبنس نوزواو ولم هللا رهنادو

 هللا هبلح و موسم تابترپ هدنناونع ام هدننزو رکنا هد هيم رافق تاد رقم

 گیتسا هدننزو نادیم ) ناشرح ( رر د یک 2 یون هو یو هدیکرت کرد 8 3

 هه یر ی ختم ردیدآ هکل وارب لس و ردبدآ هطخ رب هدیصم ۱
 یک ار هک روند هب 1 لوش هدنزو ناتک ( E ردیعب ات لصالا ن یناشیل | 1 مت او ی ,وسنم اک | تعاج یرلکدد نویناشیج ردیق) كن هسک مان نیعر یذ



 او تا زنا الا
 :NN ۷ لا

 یی 16

 ۱ | :اا لاش رود ا SS 12 اهل ا لحرر | ۱

 | خال ینسب رتاپ ثانی وف هدننژو باتک ( شاما ) بکرا 1 دیظعا یا ءاشجب

 | روید هبه یرلکدلیا راونسا و مضو هن وک روا هبراود كنببوق نکر روا
 : ردهنسانعم كکچ ینیوص کا هیلوکس كنوو یف ی

 هنفرط موف رخآ رب موف ریو ايام حزب اذا لوالا بابلا نم اشنج رتبلا شنج لاقي
 ابق هنسن رو ميلا اولبقا اذا موقلا ىلا موقلا شنج لا ردهنسانعم كليا هم هج وت
 ا ردهیلسانعم كلك هنوهش و ظلغ اذا "یشلا شنج لاق ردهنسانعم قلوا نوغو و
 لاق ردهنسسانعم كلا فوغ ب ویلکلب ند هنسا رب و قاب اذا لح را شنج لاق

 لاش روند ید شناچ رونید هک بیرق یس هفاسم شاخو عرف اذا هنم شنح

 روشند هنرخآ كلتقو ره لوق ىلع ةتفو حابص و بيرق یا شناج و شنج

 ددهتسانعم قتلوا یلتیف لرب و رها رخآو حیصلا لبق یا اشنج یناا لوقت
 ندنرب كروب ندوفروق و بدسجا اذا يناثلا بابلا نم اشنج ناکلا شنج لاق
 ( دنا ) تشاج یا تومل هسضفن تعنج لا ردهنسانعم قما وا بوقلاق

 | (شوطا)ءابصح امیف تناک اذا هشنج رپ لاق روند هبیوق یلزولوم هدننزو هرم

 ۱ ند هکو هردص یا هشوج برش لاقب روید هسکوک هلی وکس كواوو یحف كيج

 اإ[ ةعطقلا یا ليلا شوج یضم لاقب رونید هنیرخآ لوق ىلع هیهیظع ةعطقرب
 كلذک یطسو یا یثوج برض لوقت روند هنلب كناسناو هرخآ وا هنم دیطعلا

 لج را شاج لاقب هنسانعم كغك هچک نوتب رولوا ردصم روند هتطسو كندجک
 ردبدآ كغاطرب هدندالب رج نب نیقلب شوجو هلک لبللا راس اذا اشوج شوج
 هيض كيج ( شولبا ) ردیدآ عضوم ربو رولوا فرمصنم ریغ الیلقو ردفرصنم
 هدنساضق سوطو رد دآ عضوم رب دوخاب هليقرېو زونید هنکوک كناسنا كفو

 (شوجلا ) ردیدآ هبرقرب هدنساضق نارفسا هدننزو رفز ( شوج ) ردیدآ هیرقرب
 یضم اذا ليلا شوج لاقب ردهنسانعم كمک یک ولبرپ كنهصک هدنزو لعفت
 شعب اذا ضرالا ف شوخ لاق ردهنسانعم كليا لوخد هضرا رو هعطق هنم

 | شوجهوه لاقب روید هلوزهم نایلوا قدآ كب هلیسهینب لعاف عسا ( شوج )
 i | دوعف ( شوهلاو ) هلیوکس كناهو ىحف كيج ( شهلبا ) اد ال لوزهم یا
 | بوشوف یرغوط هیسکرب هللا وقروق قرهیسالغا هلناف ( نادهلباو ) هدننزو
 | شهج لاقن یک یص نانغص بوشوف قرهیسالغا هتسایا ردهنسانعم یفعص

 وجو هيلا عزف اذا ثلاثلاو عبارلا بابلا نم ااشهج و اشوهجو اشهج شهجو هيلا
 هلا وقروق دوخاي ققروق نددنسنرب ناشهحو هما ىلا عرق یصلاک ءاكبلا دب رب

 | إإإ فاخ اذا ثلاثلا بابلا نم ااشهح ی نم نم شهح .لاش ردهنسانعم قجاق
 ۱۳۳ سس سست

 پرهوا
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 ءاشح سوق لاش روالوا قالطا های نوغو یشهرکح ءاشجو ردشوم كشحا

 نکل بولوا یزولوم هج رک هکرونید هری قشو و زود لوشو نانرالا هظیلغلا یا
 لا هلاص ءابصابا تاذ لوس یآ ءافخ شرا لاش هلوا حالم 3 اه
 لاق رولوا دض هلکغد هرودو و رونید همد آ نوزوا هلی كيج ( شوشعلا )

 هیسک مادا دب زسقشقاب و ربصق یا شوشمح لاقب و لیوط یا شوشعج لجر
 یا شوشعج لحر لاق روند همدآ نسلح قراو هاو هننسانعم ممد رونید ,

 هج ه- نها یهنست رب هلئوکس كناف و یصف كيج ( شفلبآ ) مماض فیح قیفد

 اشفح هشفح لاق رد هنسانعم قعهغص یه هاب رلح وا كرلقم رب لوق ىلع 0

 ( يغفل ) عباصالا فارطاب بلا وهوا ارب همصع اذا یناثلا بابلا ن
 یا ) ردسقل احلا برك یدعم نب دوسالا نب نادعم رينا وبا هدننزو 1

 اشج هسأر شح لاق ردهنسانعم كليا شارت شاب هلی وکس كيو یحف كيج

 اناج نم ٽعم” لوک روند هس سها ول رکو هقلح اذا لوالا بابلا نم

 یا توص یلدا یا اشج اذا نالف Ê برعلا لوش هنمو ایفخ اوص یا اشجح

 دن رار هنساید و ند نالف یتعی همزلپ الاع و كنع ماصتم هانعموا عن لبشال

 توی آ قلوق هرازوس نایمارب ا هکزوس كنس دوخای زابا لوبق تعصنو

 ردهنسانعم ق عاص د وس ةا هی هلرلجوا زلف رپ شچ و رروا هل ام تی

 بودبا هبسعالم و غال هللا بوبحم و عیاصالا فا رطاب هبلح اذا نبللا شج لاقب
 ابنعالیو اهل راهب یا مالفلا شم لظ لاقب رد هنسانعم قم ردشفص یو ا

 كلا شاج هلن یراود زا كني وق و ی دین سام روک ذم بلح و و

 هدنزو ربما ( شیلا ) رک ذیس اک اشاج اهلعح اذا بلا شچ لاق ردهتسانعم

 نایلوا یرثا تابنو قولحم یا شیج بکر لاقل روند هنیرب تروع شلوا شارت
 هدنسهیحان هکم شیجو هيف تبنال یا شیج ناکم لاق رووا قالطا هر قالبج
 یدو هدنزو روبص ( شوخلا ) رونید هیهمزرخ نکسک تیاغیو ردوا اکر
 دقلاح ةرو یا اشوجو اشیح ماج لاف تامنسا لوقت روند هوا ماج نیکسک ك

 یسا ندا قار شا یانابو روند هب ی وق نالوا رقح ندنسحاوو فا رطا یوصو

 اریحاوننم اهؤام ج رم تناک اذا شوج رب لاقب رووا قالطا هب هنس قاروقو
 هلبوبم یخدوب هدننزو لیعفت ( شیمجلا ) تاب ةقرع یا شوج ةنس لاقي و

 هشج لاش با قعتانیوا قدم ریدشقص ییسارو یتساروا بودا هفطالم

 N رونید هتسودنز و هدننزو یا( ابا ) هبعالو هل زاغ اذا

 رریدشارا جرف قلبا هک ایوک هلوا ردا ضرعت پودبا قلزادنا فرح هئولاخ
 شاج و شیما بکرلا بلطی هناک ءاسنلل ضرعتم یا شاج لجر لاقت هلوا
 سد
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 كلبا "رب بوروپسس بولیسس یک یک رک جا كنيوقو هجرظاو هازتما اذا
 | هر قلشاط نهخو تشرد شجو اهاقنو اهنک اذا بلا شخ لاقب رد هنسانعم
 لاقب رونبد هئلب كراوط ةبادلا شجو ةراعخا نشسلنا یا شج مش وم لاقب روند

 1 اع رود هنطو كن رلکک هفروک وارقفلا شجو هطسو یارالا شج برش

 | دوب ها ہیک كنه ( شاشجالا ) لی كوج رود ید ناشح هدانعم ییاو
 ا[ كربو هممکو هقد اذا یثلا شجا لاقب ردهنسانعم قغافوا بوکود ییهنس رب
 ا ۷ فتلا اذا ضرالا تشجا لا ردهتانعف قعشراص هترب یر یاناب
 ]| ددهنسانعم كلبا كاپ بولیس یک کرک ییوبق یخد وب هدننزو هلزاز ( هشجش۱ )
 هب یعهکود روفاب هدننزو دادش ( شاشلبا ) اهاقنو اهسنک اذا رثبلا شعدج لاقت

 ردرثدم شاشا دیلولا نب مهاراو قوکلا شاخاا دحا ولادبع ن, شاھو روند

 هکرولید هنوالپ روفلبو دونید هنسهلوقم همرایو روفلب هدنزو هنیفس ( هشيشلبا )
 نعطت :طنح یهو ةشيشلجا انمطا لاقب هلوا شغل وا حط بویق امر خاب تا هنحا

 هلیرسک كزلیم ( ة جاو شعلا ) حجطتف روا م ابف قلیو ردق قف لعجف الیلج
  هثسانعم قیوس روند هدوافق هدننزو ریما ) شیذلا ( روند هم کد لا

 || ءاا هک ردیسا یلیدل نبا نداهضا هدسزو رمبز ( شیشح ) ردیعسا لحررب و

 | ل كلاذك مان یماعلا دوسا ندا داسفا قرطلوا هلو یاوعد ىدا ندع
 ۱ ۱ ن شیشجو ردندنسهلسق 3 كلام نب شیشج و ىدا ندراندا تناعا هدنص وصخ

 روند هغاط هلیض كيج ( شما ) ردندنلاجر هنانک فوع ناو ندنس هلق حذمم

 رووا قالطا هتعاسررب ند هک لیللا شجو هل رک كيج رولک شاشح نجت
 هخەلاق شلاق ب ولپرب وا یک قاودو هنم هعاس یا لیللا نم شح یم لا

 هدزاجو ردیسا رهشرب هدنب اربط هلا روصو روسلوا قالطا هرب هدنزرط هب

 ]| كخاطرب هدنناپ كغاط ماأحاو ردیدآ كغاط كجوکرب هدندرو یسهلق مثج
 ]| ردراو یرلهیع را او یرلنکسم شلو وا ندهرخ كنم وقداع هدنسهب هکر دیسا

 ( ذشلا ) رددآ كوص قاروش رب دوخای مضومرب هدنفا طا هبرش ( دایعا شج )

 رووا قالطا هتعاج ندا تیزع و هجو ندرب هتعسرب هلیعض و هلیحف كيج
 عضو يا موقلا ةد تدهش لوق روند هب رلتکرح و مایق ندلع رب كموقرب و

 ۱ لاق ردهنسانعم توض تدش هلیعض كيج ( ةغللا ) رد هد رابل ادبع تشهشح و

 ( شعالا )روید هسس قوغوو نلاق ندا روبظ ند رككو ةدش یا هشخ هتوصل
 .سزفو لجر لاق روند ههنسن راسو دعرو هاو هناسنا ولسنس نلاق هلنیتحف
 ندزاوآ قح هل وا كبس نالاو لوصا هدیقسومو هظیلغ یا توصلا شح ادعرو

 ( :اشلا ) را جورخ ندرکک یرهلوا رعطیلغ و یسقوغو هک روند ه.هزا وآ رب
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 شیر جدع نب فافخ ن سیق دبعو زدسیعما كن یشید رب و بیطپ مم ناک اذا
 د سه ) شرخ ) ردەداب رب ندنس ەیح ا ندرا زد و i) ( رد عاش رب

 ندندندحم و ردنا روهظ هودو ناتخ٭ الغا ندن آ ردد 1 هکلوارب هدنع هدشزو

 یایو هلنیتحف ( یشرج ) یک یشرطا فوع نب و ر۶ نب ةعیر ردنداروا تعاجرب
 كب هسک مات بانج نب مام نب ادب هلا لما یاح ( یشرحو ) هلآ هددتشم

 یشرطا عرک لاش ردهنسانعم تاذو سقت هدشزو مز ) یشرجلا ( رد رالغوا

 هدننزو هما ( ساو ردیع»ا ثت رب هدیلهاج هدننزو ربب ز "شو وه سفللا یا

 ) سارا ( ردن دندب دخ هشارح ن دساو ردیدیاا هشارح 1 م ر دن دیماتسا .

 رونید هیسک ېچ دنا تیانح رد هنسانعم لاج هک ردعج ندنظفل شراچ هدننزو نامر
 لو زمم هکر EDA زا ریهشا e ساتي رد الا / هانح یا شا رج مه لاش

 لح را یس ا رحا لاق رد هنسانعم تعشلپ ربا بولک هنر یناج یا ه کصندقدل وا

 کرک بولاص قیساق نراق ءودو واولاب شورجا لاقیو لاره دعب هبسج بان اذا
 تنععو ابنوط»  تاالئما اذا لبالا تشارحا لاش ردهنسانعم قفل واط یک

 نراق ردقلوا لعاف مسا نالوا سایق ردذاش و لوعفم مسا 2 هشآ لا ) ۱

aدفع ما هما یا بشار لبا لاش روس د هراه ود شغل واط بولابص  

 دور da هی و 0 ییدلک نصح هلی هی .لوعفم مسا ندنلعف نصحاو و نوطبلا

 دوتید .دناویحو ناسنا :نلاق یرانو هلیسهین لعاف عا( رم ) زدهک قرموا
 بکر هدنشازو لاعتفا (شارفج الا ) بنا ظیلقلا یا شتر سرفو لر لاق
 رد هنسانعم قاق نىل روغا 2 هرس ر و بسک اد | هلایعل شرحا ل راق رد هنسانعم كلبا راکو

 كنهددشم واو و هارو یی ا اورا ( هلا اذا * یشلا شرحا لاش

 هبنح طسوا یا هشورجم یف برض لا روند هنس هەروا كنا كدوحو دل رعف

 هش یا شناورخ ۳ یش لاق رونید هب ةنسن یرا كب هدننزو طر الع ا

 دنمون كو ین ب مح هدنن زو طب الع ( شفا رطاو) هدننزو لادن لب اف ( شفنرطا ) ْ

 زیظعلا یاش أ رجح و شه رخ لح ر لاق روند همدآ ابو یرلناب لوفلع روند همدآ ۱ ۱

 شف رطب دا لاش روال وا قالطا لا شفن رح اف ذآ والاقفصابقو نينا میظعلاوا 1

 هزار یک روغلب ی هنسن رب ها دی دشت نیش و ی ےف نوح ( شلتا ) اهم یا دیعللا 3 1

 هقد اذا لوالا بابلا نمااشح یشلا شح لاق رد هنس انعف قءافوا بوک و د هزید 1

 تمرومس و ام هب ر اذا اصعل اب الف یس لاش ا قمروا هلکنکد و راک و |

 بلا ش وب لاش ا ا قلئربا یوفو کا اذا نانا شح لاق رد هتسانعم ۲

 هعم د یابلا شح لاش کس E قم رقح شاپ بوتیص نزوک مدآرو اهاقن اذا _



 هدنن ز و ساسنعفا ) شاشنع الا ( هعفاد اذا هشحاج لاش رد هنسانعم هعفادم هد زو

 [ مظع اذا يسلا نطب ششنعجا لا ردهنسانعم موی كب یراق كفجوح

 روئید هیراف هجوف ولسشاب كب هلک كنارو ىع كيمو كيج ( شرمعا )
 هنسانعم مضم برا روید هناشوط یلک زماو رونید هنروع قلصتو نیک رپ و
 روید رمیع هد فعهو ر ولک س اعج یی روند هثیالپ 3 رکنا نشخ و یربا كيو

 رکاو رولوا طاقسا یربخآ همسروب هدنرلریغصتو عج كنيساجخ ره هکر د ح راش

 (شومع او )هدننزو رفعج ( شمع+۱) ردالوا فذحیهاز هسرولوا دناز فرح
 نیلاف هد زو رفعج ( شنا ) روید هبیراف هجوق ولثاپ كي هدننزو روفصع
 ( ةشنسا ) ردیدآ لجررب و ظبلف یا شنعچ یش لاق روند هبهنسن ظیلغو
 ردهنسانعم كمویب یراق كفحوح هدننزو ساسنعفا (شاشاعحالاو) هدننزو هج رحد

 كيج (شدملا ) مظع اذا سعاسجاو یصلا نطب شنعچلاق ردراو هغلابم هديا

 ردهنسانعم كمريوح یرضوط هنسیدنک نوعا قلآ ییهننرب 4هیوکس كلادو یضف
 ةه ( شدحلا ) هذخأيل هرادا اذا يناثلا بابلا نم اشدج *یثلا شدج لاقت
 زدیتیاور عاطقلا نیا هرو نم تاو رولک شادجا یيجج روند هرب نیلا یغاربط

 ( شرما ) ردب ردپ نطب رب ندب ص هکرد مازح نبا هدشزو رفعج ( شدرج )
 شرج لاق رد هنسانعم قءزاف بویشاف یی هنسن رب 4هیوکس كنارو ىف كيج

 بو وص یتغوبق كنهنسن رب و هکح اذا یاثا و لوالا بابلا نماشرح "یشلا

 نوجا كملزود ی يرد و هرشف اذا "یشلا شرج لاقب ردهنسانعم كمردنیک

 یهنسن ریو سالیل هکلد اذا دلا شرح لاقب ردهنسانعم قمردشوغوا بوتروس

 قاب وف هلفا رط و هفد منی ۸ اذا ىلا شرج: لاش رد هنساتعم كکود ھه ربا

 | هکح اذا هنأر شرج لاق رد هنسانعم قم زات بوارط یثاب ردق هجلک ود
 | اذا لجرا شرح لاق ردهتسانعم كمرکس رعآ ضآ و هت ربه رانا یتح طشااب

 ندا روهظ هدکدننرو س نسی رد ینالی رکنا یعفالا شرجو اثیطباو دع ادع

 | دلملا نم اهجورخ توص یا شرج هلو ییفالا رم لاق رونید هتسیدریشخ
 ۱ رونید هامز راد_ةم نالوا هديب لث هلبلوا كنهمکو ضهب اهضعب تكح اذا

 | هتبلا لوقت ردتفل ىد هدیشزو درصو هلنیتعفو هلل سک و هيض كيج هدنو
 | شرجو هثلث یلا هلوا نیبام یا شرجو شرجو شرجو شرجو لیلا نم شرج دعب
 | هثم رخاب یا لیلا نم شرج ءالا لاقي رولوا قالطا هده رخآ هيج حف

 لاش روند هاب هنس شاکود یربا هدنبژو ریما (: شرا ( رددآ عور شرحو

 | لاش رونبد همد آ را رک راک ذفاو نکسک یک مو دود من م یا شیرح یش
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 هنر زوآ درو هکر ونید هنطسو دوخاب هسک و کج هدنن زو روفصع ( شوش ولا 1 ١

 روند هیدآ ظیافو همو را هردص یا هثشووشوج برض لا رول وا یرب نالک

 ندناسناوند یک سا شیوع وجو لا شوی روح و ظرف یا ی
 سانلانم شوش وج مو :هتما ةعطق یا لیلا شوشوح یضم لاق روند هکولبررب
 لاق ردهتیسانعم كلنا شارت لوكس كناب و ىج كيج( شبا ) ةعطق يا |

 شلوا شار هدننزو ریما ( شیلا ) هقلح اذا یناتلا بابلانم ایشج رعشلا شعب

 هدشزو داداش ( شاباا ) قولم یا شیبح بکر لاق روید هنن رب تروع ۱

 هلادبعظفاح ولغوا ندیدنک ردندنبدحم شابح ن ناخرط ن ىلع ن د ردندامسا
 یلکنرید یساضعا نلاق یسدوک هدننزو رفعج ( شرعخا ) یدلیا ثیدح تیاور

 یحف كيج ( شحخا ) قالا عم ظیلغیا شرج سرف لاش رونید 4 قیص

 قسمرص بووص یی هنسن ندا تباصا هیرد 2 كن دلم یاح و

 ندقمالم رط دوخای ردقهساق A ندتهالم رط و لوق ىلع رددهنسانعم

 تلا تالاب ایی یا ی یاب ردکم رد بیک تیوب اف هک مدایز
 كشا شعچو هفوفوا هنودوا 0 وهوا هږصر "یش نم هرشقو هكا اذا

 كنآ و رد هشعج نوم هاب سینک كمج ر ولک ناذعحو روک شاج یج رود هنس هب وص 1

 نلاق و قلصت كمادنا و هثح و هنسانعم سرفلارپم روالوا قالطا هدهناط

 رد هنسانعم ارعو داهحو ظاغو ءافج یا شعچ هلکیهق لاقب روند هنفلزسقشفایو
 نینمولاماو ردیمسا یا ر ندنسلسق هنیهجو هنسانعم یظ رونلوا قالطا هکیکو "

 شو منع هللایطر ردرلیاحص بانر نب شعچ ونبدبعو هلادبع یراردا رب و بنیز

 روید هتسهرا دوب لوک هدشن زو هرم[ شا ) رده رق رب هدنساضق روناخ

 لورح نوع )7 لشب هکم رک | ندنحوا بوراص هنلوق هقلح هقلح E نابوح |

 لاش هلوا A نوا وصال ناسا زونه هک یی هبیض لوش هدشزو ||

 هب هیح ات رپ و ه4بایرب هدننزو :ربما ( شیعح ۱ ) دتش دی لک سم ناق و شو ۱

 نالوا ردنا لوزن هب هغ رالا هقش ند ران دز وقت و هنموق ا اد هک ردندانعم و روند
 ةیحان لاری ناكاذا لعلا شیعج لجر لاقب رووا قالطا لا شي هبدآ

 روش همدا شا تیاضا هشراظر معناتر شوک | ) م طلتخ و سانا نع |

 شاج نزدندیهاسا هدننزو باتک ( سا ) هقش ترس ناز ا سو افق لاق |

 5۳ 5 هدننزو ریز ( شيخا ) ردیردب كتعاج رب ندنسالسف نافطف هبلعث يا
 رواشبال هارب دبتسم یا و شیعچ وه لاقب هنمو ردکمد ید ه وص رديرغصم

 هنغيدلوا رونحاق اعاد بوک روا .ندسات یم هب وص كخ وک مهطلاخمالو نالا 1 1
 ک ۰ ۱ 5

 ۱ نالوا 3 هراشتساو طالتخا هلا هکر الصا بول وا دن دوحو یاردوخ یبم |



 هب وکس كاي و یف كاب ( شی ) یر الا لا ایم لک یوها ادا 'یكاامہلو

 قیرط هرسک دراپ ( هشیو ) ( شی ) ددراو رلت دعم ها هدنآ کرد موم رب
 گه ردیفل از وه ىطفل هشب و رديفاتب نالس را هکر دیم مآ یداو ر هد هما

 رولوا یسیدوفو یسهزا هکر دیمسا ابر هب ھن ز شی و یدنلوا رک ذ

 ةرافنایرو ردبا لاله یاناویح ندا لکا رولوا لصاح لاتف رهز هدآ یزژنک او

 ردا لوا یآ ید یون نح ردلب ۲ ر دبا ید: هلکزآ هکر د راک دید شیلا

 شب وبا رول وا موافماک | ید نو یر دند كىملا ءاودو ۳1 رر الصاو

 لهاله مس ندبس وب ردک وکرب زب هدغاط م له اله هدي دالب تاب یر 6 دید

 کش 11 ةرافو رارډ قوا نجردلب هدیکرت ردراو یعاونا ردلئاق رهز راردیا قالطا

 درک راودج شعبلادنع رداویحرب هیبش هیهراف لرد شوم شی هدیسراف
 شاپ یز هدن زو لیعفت ( شيلا ) ردیسیعفد قاي ر كنآ و رولوا هدی را وح شد

 هنسحو هضب یا ههجو هلاشی لاقب ردهنسانعم قاق ادالدو بوخو
 كليك ىو تالفیفخ هنيتعفو ىف كن ( شرتلا ) €( ةيقوفلا هاتلا لصف 1

 اذهام لوش ردهنسانعم تنضو لو قلیوخدب لوق ىلع كهفلش و كلزسك دو

 يانم هلنیتعف شرتو ةنضلا و قللناوسوا قزرنلا و ةفلا یا شرتلاو شرا

 شرتاذ ناک اذا عیارلا بابلا نم اشرت لجرلا شرت لاقب رولوا ردصم هدروب نم
 ( ءاش زنلا ) ردتفص ندروزم یانع» ( شراتلاو ) هدنزو فک ( شرا )

 یشر یر ذ عض وم هلفلوا لتعموبو هتسانعم لبح رونيد هيا هیرسک كنات

 (شفلا ) ردیدآ تلایارب ندنتالو نالیک هدم هدننزو بحاص ( شلات ) ردیسهدام
 بابلانم اش "یشلا شع لاق رد هن انعم كمردکرب لوکس كيمو یصق كنات
 هعج اذا لوألا

 تابش هک ایوک ردندلاجر مالعا هدننزو بارع ( شابت )  ةكشلا ءالآ لصف )

 قمرقح لی ندمولط شاروفوا هلددشت كنيشو یحف كنات ( شئنا ) ردپ ولقم

 را هنم جب رخا اذا هشفو ءاقسلا شث لاق ردهتسأنعم

 هلفلا عب زس هزه اضعبو هلیوکس كنءرمهو یصاف كيج ( شالبا ) 4 ملبا لصف 9
 . ]| بوبانیوا کوب كناسنا هدقدلوا برطضم هلفوخ ندهتسنرب رونلوا لابعتسا
 یار طا اذا بلقلا عاوروهو شالا هنم ییذخآ لوقت رونید هک رد

 ۱ ىج كنظفل ER هسش یا هات نکس لا رونید هنسهقطا سفن كناسناو

 | كلغا لابقاو هجوت ههنسنرب رولوا ردصمو ردیدآ هوره شأجو رولک شوزج
 كروپ هلی فوخای نزح و لبقا اذا ثلاثا بابلا نم اشا هيلا ش اج لاق هنساتعم

 عرفوا نزح نم تعفنرا اذا هسفن تشأجلاق ردهنسانعم قلا بوباتوا ندنرب

 یورو با 7

 بس
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 عضو هرجا یتسدرب هرکصندکدلیا لسغ هدلیبنزرب بوردشراف یکم هبا یادغب
 هن رادایرفو اغوغ و ورع كرلمدآ هفلتحم سانجا شونو راردیا خط هدنورف بودا
 رولوا ردصم هدانعموو سالا نم طالخالا ج یا شوبلا اذهام لوقت رونید

 دعسا ن ی و نیطلتحمیا اشو اشوه مکر لوشو اوج اذا موقلاشاب لاقت

 هن رال لا ةيسکرب شوو ردد رد میس دش 4 را وا
 هلا هددشم یاب ) یشوبلا) یش هيلا یوها اذا االفشاب لاقت ردهنسانعم قوص

 دیامو رفو هلفسو لیعم ریقف یا یشوب لجد لاق روند همدآ لایعلاربثک و ریقف |
 ممامهدو سال اناجج نم یا یشو وه لاقب ردتغل هد هيم كناب هدو روشید هیسک ا

 ردهنسانعمكلبا قلزارد تسد هنر یرب هکردپفدارمو هدننزو شوان ( شواتلا )

 هلکلبا یشاحم ندهنسنر هدننزو لاعفنا ( شایسالا ) اش وانت یا اشو اب لاقت
 ضبقتالو شاح#ال یا "یشنم شاب ال وه لاق ردهنسنانعم قلتروب بولیکر با

 قوا قشر سا ءدننزو لفت ( شوبتاو ) هدنزو لیفت ( را
 هدرصم هلی كلاب ( شو ) اوطلتخا اذا اوشوبنو موقلا شوب لاق ردهتسانعم

 یشوبلا میهاربا نب ىلع ندنیدم رووا ج هداروا هیشو بایئرد هبرقرپ

 كنجاغا مود هکرونید هنسهزا كش یراکددلقم ةلپحف كلاب (شبلا ) ردنداروا

 ولزوب راوک رولوا فصو شو رارید لشخ هتسیروق رولوا هدزاجو دنه رد ر
 دالب و ندد آ یانعم شب شه یا شم لحر لاش روئید همدآ ولتشاش ور هداشک

 شېو نوجیدلوا تبان هداروا شب رم نانلوا رک ذرو وا قالطا ه زاجرایدشیملا
 بابلانم اش هنع شب لاق هنسانعم قمردشارآ بوروص ی هنسنرب رولوا ردصم

 لا ههنسنرب و حارا فخ و هل حارا اذا هيلا شرب لاق ردهنسانعم كلا

 هلغابل هوان اذآ هيلا شب لاش رد هنسانعم قلوا مو رج بویلآ نکل بو وص :

 لاق رد هند انعم قلوا هه کل وک دوخا هغلعا هج نکلا هسک رب و ن ا لو ۱

 قوص لا ههنسنرب نوحاقل آو اضیا كحضللوا هدحو هاکبلل ايت اذا لج را شم |
 اوعقجا اذا موقلاشیب لاق رد هنسانعم كکربو هلو اتيل هيلا هديب شب لاق رد هنسانعم |
 اوعقجا اذا موقلا شببت لاقي رد هنسانعم كکرب عدو هدننزو لعفت ( شكا ) |
 ردن دنین دحمب شم ن لعو ردیمسا یدح 2 اش مات همرلاوذ هدننزو رمب ز ( شیدا ۱

 میرس ریس هدننزو مظعم ( شیلا ) ردیعما لجررب هدنزو لورج ( شوم ) |
 لعافت( شهابتلا ) عيرس یا:شیبمرپس لاق ردندنسانعم عاقجا ردلمصتسم هتسانمم

 اھا لاش رد هنساتعم قعوص هنسنررب هلل رالا هنبرب یرب هسک ییا هدشنزو

 1۷ : ۱ فا

 لابقاو باتش هلقوشو حرف ه هنسن نالوا یسهدرک وزرآو هنع ثح اذا ثلاثلا
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 فعلو هذخا اذا هشطبا لاقب ردهنسانعم قوط بونارواف هلدشو فاع یدآرب
 دیدش هدن زو ربما ( شیطبلا ) "یش لك ف یدیدشلا ذخالا شطبلاوا :وطسلاو

 هدننزو باتک (شاطب ) شطبلا دیدشلایا شیطب وه لاقب رونید هنالوا شطبلا
 هکشیطاپ نیا هقاذبه نب لیععاو ردیرلعما لجر یکیا هدننزو رفاسم ( شطابمو )
 كشرود هب هنسا و هدننزو هلعافم ( ةشطابملا ) ردیفاش هیقف رد هاب «اطلادمب

 قمهرواف یارب یرب یک رایچش روکههسک ییاو هلباع اذا هشطاب لاق رد هنسانعم
 یلا ہداام لک دم اذا اقطاب لات ردهنسانعم قعشاضوا بودازوا ین رلا نوتا
 قلزو و بول وا شآ كب کو كود هدنزو لعت (شطدتلا ( هب شط هب اص

 RR قیرو در هب روس یرلقایا هلغمراو هنسهحرد عادل هدلآ بس

 شطب یبصا كيوب رها داکنال اہ فح ز یا اهلاجحا شط+ پاک زا نا لاقب

 هليوكس كنهمج نيغو ىح كلاب ( ةشفبلا ) دعراضم لعف هک یدیا

 ةيیعط ةرطم یا ةشغب ءاملا فو ینداج لوف رولوارببعت ینسچ هکروند روغی
 اشفب هاعلاتشفب لاش ردهنسانعم قمردغاب یذسح دولب هدنزو شقن ( شغبلا )

 هنساپاب دوخاپ هنس انا قرهیسمالغ آ قجوحو ةشغبلا ترطما اذا ثلاثا پابلایم
 كنناخ و املا شهجا اذا هما یلا شف یصلا لاق ردلمعتسم هنسانعم قم وق

 ءابهلا شغب لاق ردلمعتسم هتسانعم كمريک زوتهجیا نانلوا ریبعت هرذ ندنسهجاب
 نالوا راغب هرزوا هحو یتسح هدن زو شطاب ) شغابلا ) اف لغم اذا ةركلاف

 رهوعاتدحو ۰۲ هدنظفل هشفب وبشا ةعغبوذ یا شغابرطم لاقي روند هروب

 ج راش رارپد یاس شوخاک | هدیسراف هکردیتسا رجثرب هدننزو شقن ( شقبلا )
 هدنزو شقن ( شکبلا ) ردرهاظ قلوا یرظدید _سش هلارلممم نیس هک رد

 لوالاپابلانم اشکب هربعب لاقع شکب لاق ردهنسانعم امزوج ینغاب یعایا كنمود

 هربغص ؛دلبرب هدنبیکلوا ماش هلی كنونو ءاطو یحف كلاب ( شنطالب ) لح اذا

 هوك كلونو ىعف كلاب ( شنبلا ) ردلقلغ ینویعو راجشاو نصح ردیسا
 اش سالا شنب لاقب رد هنسأانعم كم رد كتشوک بودا كلك و پلس هدشیارب

 نكل رد هنسانعم شف هدننزو لیعفت ( شينبتلا ) هيف خرتسا اذا لوالا بابلا نم

 هدنن زویرکس (یشنبلا ) شش ییعع سالایفشن لاق رد نکا ندن آ یلاعتسا هدایوب

 یحف كناب ( شوبلا ) ردیقل یتسلا مشادبع لصالا یاش ندنیدم نر ات

 ردص وصح هب ال وا عج و لئایق لوق ىلع هتعاج قش راق هلیوکس كواو و

 هتعاج یا شو یقاواج لاق ردزاج هد هلیعح كناب روند هربثک سان اقلطم دوخاي

 شتاب شو لا هئمو سانلا نم ةرثكلاوا یتش لئابق نم الا نوکی الوا ةطلتحم
 راض ا هذه لاق هدلا- یرلکدک رب بولک هارارب روتلوا قالطا هنب رالغوا كناببر و



 ۱۰۵ و

 یخدل وا هدکدلبا لاوس ود ردن 2 مد تا فیطل هل ون رمعلا هدم بوس وخ

 ینعی لقجاف لج شقارب هلکلیا نایب ینغیدلوا یتا كنءود نانلوا ےذ نوهسدنک

 كشفاریو یدد هليا لکا ندن ٣ یتدندو پودا ماعطا لج هرکصادنو هزب نس

 كنسهلسق موقو كنیررداریو كنمروب زم نامقل دعب نم یدا قوج كيا یرهود
 شقارب) یدنلوا داربا روم مالک هلکلیا تردابم هکلبا لکا و بذ یهود
 مدق ییاو رد دآ كننداو ییا دوخاب كغاط ییا هدنع هدنزو نالیس ( نالیهو

 هلا. رلکنر نوک انوک هدننزو ج رحدت ( شفرمتلا ) ردهبارخ الاح هکردیسا هدلپ
 (ءاشنربلا ) ةفلتحم ناولاپ نیزب یا نالف انل شقربت لاقب ردهنسانعم قلوا نی زنم

 ۱ (:شلا ) سانلا یا یا وه ءاشنربلا یا یردا ام لوقت ردهتسانعم سان ا
 قلوا ولزو راوک هدننژو هشاشر (دشانشبلاو ) هلیسهدش كنیش و یجف كن

 هلتفاطل و هجولا قلط ناك اذا عیارلا بابلا نم ةشاشبو اشب تششب لوقت ردهنسانعم

 ةيسكربو فطل اذا ةلئسلا ق هل شب لاقب ردلعتسم هتسانعم كلبا لاوس هناکزا
 لبق اذا هل شب لاش ردلبعتسم ها قلتو لابقا هلطاشنو شبنح كرهلوک

 لذا راهظا ترسسمو حرف هدقدل وا قالم هتسودر تسود رو هيلا كفو هيلع

 هدو یا ) شب الا ( سس و حج رف یا شف تقل لوقت ردلعتسم هنر انعم

 روشلوا قالطا هزو هدننزو ربما ( شیش لا ) یدتاوا رک ذ هکرد هتسانعم شب آ

 قالطا ثلمام كمدآرپ هدننزو هنیفس ( ةشيشلا ) هحنولا یا شیشبلا قلط لاش

 یتشیشب هل تحرخا لوقت نوعغیدلوا تشاد مزا م ردلمتس هدنلام نانلوا
 قلوا قسشمراص هنیرب یرب یناب لرب هلک كنهزمه ( شاشپالا ) یدب كلم یا

 تتباوا اب فا اذا ضرالا تشا لاقل .ردهتسانعم كمروتب هي لوق لق
 سنا بوروتسوک ولزوب رلوک هیسکرب هدننزو لزلزت ( شیغبتلا ) انا لوا
 قحو هلصاوو هسنآ اذا هب ششم لاق ردهنسانعم كليا تلصاوم و تافثلاو
 رولوا هنسانعم كليا ناسحاو مارک ا هلغلوا دونشخ ندندبع شبشب ندنف رط یلاعت

 ششي الا ةالصال دجاسلا لج لا نطوال ] ردشلیا میملت هثدح وبشا هلکنو فوم
 e كناط و ىعف كناب ( شطبلا ) [ ممئاغب تیبا لها ششبت اک ۵ هللا
 شطب لاقت رد هنسانعم قعوط تایر هل وطسو فنع یک نالسرا ییهسکرب

 و هدندنع رلصع و ةوطسلاو فنعلاب هذخا اذا لوالاو یاتلا تابلا نم اشطد

 هکلبا ذ-ا یاسنا شاطباو ردهنسانعم قغوط بوشراب هلدشو فنع یهنسئره
 ا یا شطب و ذوه لاق ردلمعنسم هنس اتع توق و نا شطب و رد صاخ

 لاق رد هنسانعم قوا فیعض زوده نکل بولوت تقافأ هج رک ندکل هتسخو |[

 ید و هی رسک ك۰ 0 ( شاطبالا ) فیعض وهو ام قافا اذا یان شطب 3
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 قالطا شفارب وا ۳ نال وا ینمط ولت 4ته وب FN ناول ۱ الا ۳

 را ربد ید روش نش هکردیما شوق هقشبرب هد زو ج و (یقزلا ) زردا

 هحرحد ( هشفرلا ) ردیعسا صاشرب ندنس4یف مت شفربو یدئوا رک ذ هدنس هدام

 مالك طلخ و اوق رفت اذا موقلا شقرب لاش ردهنسانعم قلوا هدنکارپ هدنئزو
 كلبا لابفاو هحو هك هنسنو هطلخ اذا مالکلا شفرب لاقب ردهنسانعم كلعا
 ینول كنهنئسن شقنم و هيلع لبقا اذا ماعطلا لكا ىلع شقرپ لاقب ردهنساتعم

 كناپ ( شقارب ) فلتخا اذا شقرالا نول شقرب لاقي ردهسانعم قلوا فلت
 * شفا رب ینجت اهلها ىلعو * شفارب تلد اهلها ىلع * ردیعسا كبلك ق حاق رب لوف

 روهلت نشد هجک رب هبا دضق ءوس هنیرزوا یحاص كروبزم بلک ردیأشنم كنلثم

 تآ روم نکیا هدزوا تدعابم پویمروک ینسهناخ ندلیل تلظ نکل بودا
 ثراغو نوضینبحاص هلا زاوا بلک بونود رلذمشد هلکمروا هنباطبط كنب رلقایا
 لعرب نالوا داع هنیرزوا یدنک یررم» هسکرب ردشلوا لث روم مالک هلکلیا

 كنتقو هکر دیمسا یسهجوز كداع نب نال شفارب هکیدید راضعب رونلوا برش

 امدقمو یدلیا عضو نیسشناج ییهدوب نم سیم ناقل نوکرب یدیا کلم
 هینلیا ر وهظ هداح رب , ندف رط ر هلفغلا ىلع ۸ ؟یدیشلیا نییعت ناکم صوصحرب نابل

 مق لالا یف یرکاسع هدفانکاو فارطا هلهحوو بوردلاق نوت هداروا نامه

 ناکم هنب هلسیقب رط قوذ هکر هی راج هرکصندکدنک ءرفس نال یا رارولوا
 هلیس هظح الم یروهظ هضراغرب رارکسع نانلوب هدفا رطا هلیرلمردلاق نوح هدموفم
 لعف هنسیدنک روما بابرا هدقدلوا فقاو هتینیک شفارب رلیدلوا عم هداعلا ىلع

 نم هسنلوا عاجرا رارکسع وید یدلیا تاشن ندنرلوهل و ثبع كرا هیراج موقرم
 رب هرانوب كرهیمریو هثشر رس هلفلوا راکرد یرلکحهدیا لج هلزه یدج دعب
 رب ندلا "ربت ید هروب زم هدن راک دلیا تیلصم تاراوبد ردندلاح ةمزال قلوب شیارب
 هدنفرظ زور دنح پویلیا نیسیعت هنناین انب لوا یرکسع نالوا عقگ و ےمصت انب

 ندنلصا رو نم یانن پودا تدوع ند رفس ناقل هک اتق و رلیدلیا رب ذپماتخ

 دارا یروازم مالک نامقل هکلیا ناب لاح تروص ید شفارب هدکدلبا ناسفتسا

 یدنا یسهجوز كعوقرم نامقل اعقاو شفارب هروبنم هکیدید رلضعب و یدلیا
 | ولغوا رب ندشفارب كنامقلو یدبا رادلیا لك | یا كنم هود اعطق یوف كنامقنو

 ید شفاریو بودیک هکمروک یراشادرف كشفارب هلا نامقل نوکرب یدیا راو
 طو څذ هودرپ اعارکا هدنرلقدلوا رفاسم بوراو هنیلهاخ كراروبزم یدیا ربارپ

 تیافب هدکدلیا لک ا نامقل یدروتک هنامقل بول آ كيکولتارب رو رم مالغ رلیدلیا

 بوالشوخ

۱ 
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 هعرصف هذخا اذا الف شاپ لاقب ردهنسانعم قلوا مسپا بویپاب هنسن رب الصا کا

 هدنع رلرید ید هشب هلبلق هاب ییمزمه هی رنک كنا ( هشنب ) ایش وه عنصپ لو

 ردب رعم | رهاظ هلکغد هبامروا هدي هدیسراف ردیعما كرب یغات نالسرا رب

 موقلا شع لاقي ردهنسانعم كکرب هرزوا یتیاور ثيل هدشنزو شحو ( شعلا )

 راضعبو یدلیا هتطخ یراراس یل هدنویو اوعقجا اذا ثااثلا بالا نم اشک
 وغو قلنشقرق هلرسک كناب ( شاخربلا ) ردقلوا شب نالوا باوص هکرلید.د
 بو طالتخایف یا شاخ رو شابدخ یف اوعفو لاق ردهنسانعم هماکنه و افوغو

 ( شذابلا ) ردهنسانعم افوغو كنج هکردییرعم یسراف شاخرب ارهاظ هک رد میزنم
 ردندیرغم ةا شذابلا نب دمع هللا دبع وبا ردنداسا هدننزو بحاص هللا همحم لاذ
 هدرخ نالوا هدنرایوت كنم تآ هدننزو هفرغ ( ةشربلاو ) هلنیتعف ( شربلا )
 ضعب روشلوا ريبعت سيس رولوا فلاخم هننول راس هکرونید هرلکشب هجالآ هدرخ
 ةشربو شرب «دلج یفسرف هل لاق راردبا ریبعتزیق ولسیمو یربق هل هدرلنآ ربق
 هغلضاب نالوا ثداح هدش رطو هئول يان فلاح هرعش ىف راغص تکتاوهو

 هلآ ولسیس ردرلفص و هدشنزو ریما ( شیربلاو ) هدننزو رجا( شربالا ) روند

 ردیبقل كهم ذج ند م كولم شرباو شرب هیف یا شیریو شربا سرف لاق روتید
 هللا شرپا یلدب صبا هلیرللبا زارنحا ندنرببعت صربا سا نکل بولوا صر
 لاق رونلوا قالطا هناکم تابنلا رشکو ناولالا فلتحم شربا و رلیدلیا فیض و

 لاش و ردیئوم كشربا ( ءاشربلا ) تالا ريك ناولالا فلت یا شرا ناکم
 فصو ههنس نالوا ناوارف یابنو تابنلا ةربشک ناولالا ةفلتحم یا ءاشرب ضرا

 قالطا هبیاسنا تعاج لوق ىلع سانو بشعلا ةرشك یا ءاشرب هنس لاش رولوا
 معاج یا نموا سالا یا نم یا وه ءاشرلا یا نم یردا ام لوقت رول وا

 هدندوجو ردیرلبقل كن رلهدلاو كراهسک مان هبلعت ینب سیقو نابیشو لهذ ءاشربو
 بیقلث ندنعوق و a هدنرلنایم هللولاخ نالوا ینئروا دوخاب ندنغیدلوا شرب

 هلیس هین لعاف مس ۱ ( شطربلا ) رووا قالطا ءاشرملا ونب هرارو مو یدیشئلوا
 هللا یضر رع و رونید هب یحایم نالوا هدننی یرتشم هلا میاب لوق ىلع هلالد

 جلا نيسلاب وهوا یزنشلاو عیابلا نیب ایعاسوا الالد یا اشط رم ةيلهالا ىف هنع

 ( شاشغربالا ) روند هکنیس یرویس هدننزو رفعج هللا همحم نیغ ( شغربلا )

 رد هنسانعم قلش ۹# كولا اغا حور ع دوخای هتسخ هدشزو رارعشقا

 كلاب ( شقار وا ) یشمو ماقو لمدنا و آرب اذا هضرم نم لجلا شغربا لاقب

 یسیرقوب كن رلکلب هکرونلوا قالسطا هیرب رباط كجوکرب هیش هب ییرک هلیخف
 بوقروق ندهنسنرب رول وا هايس یسیغاشا و یزمرق یسهروا و قآ تیاغب



۱ ۱۰ ۴ 
  DEDE Sneadاب

 شرالاب بوش عاب لاقب ردمزلتسم یتموصخ و عزا هکدوئوا قالطا هیام
 هدیه ءازشالا دهد هليطرش یمالس یربشم كعاعر و هنعبیعلا صقنام وه و

 قالطا هبهآ رادقم رب ییدلیا دادرئسا ندنعوف دم نم هدفدلوا ملطم

 ةءالسلا نيب عفديام وهو ةعلسلا شرا در لاقب رولوا هدنس4 زنم قید هکر وئوا

 ایفا اذا اشرا هيلع شرا لاق رد هنسانعم ی« رقشف و ةعللا ق بیعلا و

 یرداام لوف ردهنسانعم قلخو هاطعا اذا هشرا لاقب ردابعتسم هنسانعم كم رو
 هدننزوبحاص ( شزآ ) ردهنسانعم قولخحم ( شورألا) قلا یا یا وه شرالا یا

 شرا لاقب ردهنسسانعم كمردنلولم بو رچلوا یشتآ ( شیدأتلا ) ردیدآ كغاطرب
 ردهنسانعم لآ تید هدنعف تحارح هدنن زو لاعتفا ( شارتیالا ) ابئرا اذا رانلا

 یضار هصاصقو تيد حورجو اهش راذخ یا نالفای كتابن هنم شرا لوقت
 مسنسا لاقب اک شرالل لستسا یا ةشامخلا شرتیا لاقب ردهنسانعم قلوا داقو

 تلک | لوق روند هکمنا یروف هلددشت كنيذو یضف كنءزمه ( شالا ) صاصةلل

 لاق ردهنسانعم كليا تکرحو ماف هدننمط هب رکو مش رو اسباب اربخ یا اشا
 هک ردهنسمانعم شهو مشال اوک رحم و اوماق اذا لوالا بابلا نم اغا موقلا شا

 ةقرولا طبخ ینعی شه ینعع هغغ ىلع شا لاقب ردکمکلس قارپب ندجاغآ هلکنکد
 نش هک ردهنسانعم هشاشهو شاشه هيحف 4 زءنمه ( ةشاشالاو شاشالا ) اصعلاب

 نیس هکردهنسانعم سا رک كنءهزمه ( شالا ) ردترابع ندقلوا دننطاشن و
 "یشلاب "یشلا ینعب سالاب سا یا شالاب شا قالا لوقت یدئوا رک د هدنا

 شیقآ ن ثراحو ردیعا یرد ثتعاجرب ندنسهلف لعع هدنزو رب ز ( شیقا (

 ندهنسنره هکردرهود زیوص سنجرب شتقا ینب لاجو ردندیاحا شیقو دوخای
 ردهدلب رب هدنتلایا دناغرف هلیسهعبشم ريغ ةع كنءزمه ( شوا ) ررولوا رکروا
 ةودقلاو یدیهشلا نام نب یلعو ىلع نب دجا نب دمو روصنم نب دوعسم ندنیئدحم
 ىف دبعلا لوقب * هددناقع م هکرید جرم ردنداروا نویشوالا لع نب دم نب ىلع

 دمت نب نا نب ىلع یمظان كهروهشم ةموظنم نالوا ردصم هلتی * ینامالا .دب
 هاتهدخ یعرش عیشمو عماج یلاعت هقیفوت ردروک ذم یدیهش یسوالا ناس نا

 بوللوا يمص هللا ىلامالا حرش ىف یلاعلا حر مامالا دعب مدیشلوا قفوم ریقفوب
 ررولوا دیفتسم ندنادج.تما ایلاح لاعت. هدمحم

 قم هرب ةلفغلا ىلع یدآرب هلیوکس كنءزمهو یعحف كلاب ( شأبلا ) € ءابلا لصف ۶
 قاق هنوا یدآربو ةلفغ هعرص اذا عیارلا بابلا نم اشأب هشأب لاقب ردهنتسانعم
 شأنام لاق ردهنسانعم كليا عانتماو هتعفد ام یا "یشب هتشأبام لوقت ردهنسانعم
 مدآ لوا بوش هرب بوپاق یدآرب هدشنزو هلعافم ( ةشءابلا ) منتما ام یا, ینم

 ك
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 رزابغب هدنآ هکرونلوا قالطا هراهنسن كپ واتبالص لوش سایاو ملی نت اذا
 هنکلد كرد وق ىلع هر تروع هدنزو ماطق ( ساب ) راردا ناعما فويس

 ۱ يح ۷ مکح ۱ سب ايلا ۱ ردعض وم رب هده ونس ضرا ری كناب ( سوپ ) روند

 الوط هک ردیسا كنهطا یزوق رب هدمور رو ردیسا یحق كنهسک مان یدبعلا

 حراش ردراو هدلب لزوک هدنآ و ردلقشم یرب لیم یرکیاضرا و لیم زوتوا
 لاقب ردهنسانعم قت زوق هلرسک كنمزمه ( سابالا ) ردندنریازج سلدنا هک رد
 زا ندا ناسل فیفح هک ردلبعتسم هنسانعم كليا توکس و هففج اذا "یثلا سا
 تسسا لاش ردهنسانعم قروق یاب كريو تکسا یا مرک اک لجراپ سیا لوقت

 اوراساذا موقلا سبا لاق ردهنسانعم كم روب هدرب یروقو اهلقب سس اذا ضرالا
 ردهنسانعم قه روق یهنسنرب دوب هدننزو لیعفت ( شییعلا ) هسبايلا ضرالا یف
 رد هنسانعم كمزک هل دیدشت كنيسو یعف كناپ ( سیلا ) هغفج اذا "یثلا سہ لاقب

 ۱ را 131 اپ اچ را

eمی ها نیشلا باب  

 ردهکسانعم كمردكر ب هلی وکس كنابو حف كنمزمه ( شبالا ) ( ةزمكلا لصف ل

 | كمردکرب دو ( شيأتلا ) هعج اذا لوالا بابلا نم اّشبا "یشلا شبا لاق
 لاق زدهنسانعم كلبا تاک هدروشو قشراقو هشبا نعم هشبا لاش رده
 هب یاسنا تعاج هدننزو همام ( هشابالا ) اطالخا هتذخا یا امالک تشبا لوقت

 (شالا ) هعاج یا سانلا نم ةشابا تئاج لاق ردسانحا طالخ دارن روند

 عاونا یکوا یسوپف و نتیب یولوح كمدآرب هکرونید همدآ لوش هدننزو شياج
 | ندنیئدحم هلیحف كن هیقوف یان و كنەرمه ( شتا ) هلوا ردا نیز هلیارشو ماعط
 هدننزو هنیهحت ( ةشينالا ) ردپعمآ كنیرادج یرابنالا یاغصلا ليلا تا لعو دجع

 یا ةا وه لاق روید هیسک نایلوا یضاح هلاتق و برح ندعوق یافعض

 هکرونید هد هلییوکس كنارو یف كنمزمه ( شرالا ) موقلا نم فیعض ضراح
 صیصحم هند تحارج ح راش دندلا یا شرالا هيف بج و لاق ردا وخب

 لوالا,بابلا نم اشرا .ههجو شرا لاقي ردهنسانعم قمالم رط شرداو ردشلیا

 اذا لوهعلا ءان لع لجرلا شرا لاقي ردهنسانعم كقسيا تیدو هشدخ اذا
 یطعا لاق روښد هل وشر نالیریو نوعا لاطبا قح و شرالاب بلاط

 ۳2 ا: لاق ردهنسانعم تسوصخ و فالتخا و عازب و ةوسرا یاشرالا

 نالبراو یغاشا هلیببسس بیع ندعانم نالوا قلیاص و ةموصخو فالتخا یا
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 نب ہضم نا مما هلمالو فلا ( سأبلا ) ردشليا ديبقن هرزؤا قلوا قفل كسهق

 | ھغلوا ضرام هروب نم لوا الا هدب رع یف رم لس نفی سای ی آ یرکذ ردرازب
 | هدنزو روبص ( سوژیلاو ) هدنزو سد ( سؤبلا ) رلردلیا هیمس هلی روب نم مسا
 سایئسالا ) طونف یا سوژوبو سۇي وه لاش رود هي هک نالوا دیمو رد رلفص و

 قاوا دیما او سوأم هدرلنوب و ردندنباب لاعتفا هک هدنزو هاحما ( سانالاو
 یروف و مرو هنيه ( سأیلا ) سئي نم سأتاو هم سأیتسا لاقب ردهنسانعم

 هیرحک كيءهرمه ( ساتیالا ) للا, یا شیلا هباصا لاق رونید هنتلع كلهتمخ

 هتسیآو اساثیا هسأیا لوقن ردهسانعم كغا ديمون هدننزو هلعافم ( ةسياؤملاو )

 هلي كلب ( سیلاو ) يوك كناب و ىدحف كلاب ( سبيلا ) هتطنق اذا هسيآوب

 سبب و e مک یا جا سیب "یثلا سبب لاقش ردهنسانعم قعروق هنسن شاپ
 سداسلاو عبارلا بابلا نم اسیو اس ذاش وهو بريك نبی و ةزمه ءايلا بلقب

 هدنزو ؛ربما ( سیییلاو ) هدننزو فتک ( سیلاو جا زا ابطر ناک اذا

 | دود هبهنسن شروف ه هرکص پولوا شاپ ردرافصو هدننزو سکش 2 ( سیلا و (

 قرعلا یا ءالا شيم هیلعو هاب لاقی رونلوا قالطا هرت هدشنزو ریما هالا سیو

 | ثدقدیروف كناو ربسو باشعا لوق ىلع هتنالوا سبای كلوقب رارحا لوقبلا سيو
 | س لاقب رونبد هاب ش روق اقلطم دوخای هنسبای كننالوا رولیغاط هرکص

 | دونید e رذعسا هدننزو هموع ( ةسوييلا ) ملس وهف لک سید وهف لقباا
 | یروف هدنناذ هکلب بویلوا شع روق هدء بولوا شاپ هدنلصا هنتهف ( سيلا )

 اقیرط مهل برضاف] یلاعت 4وفف ءاج یذلا یسوم قیرط اماو روند هثیش نالوا
 ذثنیح یلاعت هلا هرهظا ا1١ اسباب الو ابطرال اقب رط طق دهي ۸ هناف [اس رحنا

 | اهدقم یدیشلوا رهاظ هد رح هک قیرط عقاو هدهروبررم تبآ یتعی كلذ ىلع اقولخم

 1 تاک یلاعت یراب بانج نامه بولوا یرب ندنسوب و تبوطر هلقماذوا قیرط
 ۱ قیرط قلخ سہ یدلیا داجاو قلخ هدنآ لوا یتیم هتنکح كلی راهظا ینسهرهاب
 | قیرط امدقم هکیدلیا تأرف هلیوکس كناب یمصب نسح و رولوا شلوا شبای

 ۱ | ینبهنیرابتعا ینیدلوا سبای هبوطرلا دعي هک ایوک هافلوا ءام مضوم نکل پویلوا

 لاق روللوا قالطا هئروع تعفنمو رمخ ی مارب هشيا هلنيتهف ( سیو ) رولوا
 اإ یا سیب :اش لاقب روسنلوا قالطا هيف نیدوس و امف رمخال یا سس ۃآرما

 | ردلیضفت لعفا هدننزو سحما ( سالا ) رد هدزنابز هدرلیوکس كلاب ه دنوب نیلالب
 أ يبت كيحما كغایا و سیا یا سا ىش لاق ردلمعتسم هد هتسانعم سای
 كيا یروف رولوا كانعجو تیاغب هدقدلقص .هکرونید هکیک نالوا هدنرب نانلوا
 ۰ قالا ف بودظ وهو هبا ف بر لاقب رولک سبایا ج ردب رلکدتا ریعت
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 ردهغسانعم كليا ربسو اهلك هنادا و نادفلا یا سيهلا راک الا دعا لاقش روید
 بوشکحو ناک برض یا راس اذا لجرلا ساه لاقب نوسلوا هسرولوا هن وک هن
 سپه ) مهساد یا مهساهف شیلا ىلع نالف لج لاش ردهنسانعم قلق لاعاپ

 یناکما تصرف كنهدامرب هک رذهکرب هلبرسک كرانس و یصف كرااه اررکم (
 تراش رووا داربا هدنعقوم كلما لیحتو قوسو ءاغا اکا یدآرب هلکلیا روهظ

 . لعتسم,هتتساتعمآ لما و ددوخ ام تدسه نالوا سام تلخ و هزوک ات
 زدهنسانعم .كفکح رووا قالطا ءردابم هدنزو یک ا ( سیهالا ) رد ءاشآ لک
 ندهتسن رب الصا هکرونید ههود ریلدو زوای لوشو عاجش یا سیها لجر لاق
 یش نک ضیقت ال یرح یا سیها رع لاش هلوا راوا ضیقنم بولیکر

 ردیدآ هب رق رب هدناهفصا عد تكناه ) ناسه (

 هسافن ( ةسأيلاو ) هيلوكس كنمزمهو ىعف كلاي (سأيلا ) ( ةيحلا ءايلا لصف #

 لد هنسنرب لوق لع ردیلباقم دم SE ط و قلوا دیمو ندنلومأب هدنن زو

 ندکلیا تغارفو عطق یلما"لوا ندنلق یدنک هکر د هنسانعم قلوا عطقنم لما
 ةسأی و اسأپ اذاش پرضیک سای و نیک سئي, ساپ و هنم سٺي لاقي ردترابع

 ىلا * هفص ىف دعم ما ثیدح ین و ردلشت یتساوا ح وتفم كنيع درج بویاوا

 یا ناک هنال هلوط نم سیوتال دتماق یا [ لوط نم سأیال ] سو هيلع هللا ىلص

 سوب أم ندنته»> لوط لوا برقا هلوظ یرلثداعس تماق یعد ب رفقا لوطلا

 ر هح زوا رادشم ر هک ردکع د ردلکد لیوط كيو بویلوا ریصق دارم یدا دف وا

 سیال یا هل وط لحا نم هم نعوتیمال یا لوط نم ناف یورو زول وا كعد

 مسا یک قفاد ردناعاف منا هکس ئاپ هروک هک و سپ هلوط طارفال هنم هلواطم

 نی راندا شراب هلشح قلنوزوا E تماق انعم و رول وا هثداتعم لوعفم

 ًارقو راەلوا سوأم رانا ود یشن عم هک ىدا لکد نوزوا كب ارز رازاوا

 لوا رسکی نم ةغل ىلع يالا[ هللا حور نم سأيال ] ىلاعت هلوق سابع نأ |

 یرخالاب نيئايلا ىدحا ئوق لجیو سأبب ف اوسسک اعاو ءايلاب ناك امالا لبقتسملا |
 د تارک ناب تأرق هل رسک كنالوا یای یرلترضح سابع نا یھب أ

 ل رللیا روسکم ییفرح تعراضم یربغ ند هبشح .یاپ یراهلیمق دساو لیذهو سیقو |

 نوک قوا یرفس هل یرحا رک لعنت ناب ل ددینیم هنتفل كرن |
 هنمو لع اذا لجرلا ساپ لاقب رولک هنتسانعم لع كلب ساي تان ونک

 عح انعم و اا فل وم e یا [ اونمآ نیذلا ساپ فا 1 لجو نع هلوق |

 تراشا هناب یدیف نیک كفلوم لمالا عطقوا هنم طر اذا یاثلاو عبارا بابلا نم
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 همدآ ادو فرام هدنزو روفسع ( سودنهلا ) رظنلا دیچ برم یا سدنهوه

 لعان مفا ( سدنهلا ) ردهسدانه یی 4 ماعلا یا سالا سودنهوه لاق روند

 یجیدبا نییعتو ریدقت یرارب ینجهزافو یسزاف كلوب وص هبا راکنک هیسهین |
 یداجم ردقم یا سدنهم نالف لاقب روئوا ربع یلویوص هک روند هداتسسا

 هفليل ویوص ردسا ندسدنهم يغ كلادو كناه ( ةسدنهلا ) رفح ثیحانتلا
 هلیس یاز رد رعع ی راف زادا بآ هک ردذوخأم و تشم ند زادنهو و رود

 هلک عفاو هلمهم لاد قرهلوا بچم یاز یدعبام هدیرع مالک ارز یدئوا لادبا
 ردي زعم هزادنا هکلب ردفلکنمو دیعب قاوا یب رعم زادنا بآ هکرید حراش ردقو |

 یضف كناه ( سوهلا) رذندانعمو یغد هسدنه رف نالوا لفشم یبوچلوا یتح

 سو, "یثلا ساه لاقب ردهتسانعم قغافوا بوکود یمهنمنرب 4یئوکس كاوو |
 قكوطبوزک یتقو هچکو هک اذا هساه لاقب ردهتسانعم قمریقو فد اذا اسوه |
 ماعطلا ساهلاقب رد هنسانعم د دش لک اوفوطبیا لیللاب سو, نالف لاقی رد هنسانعم |

 اذا لپالا ساه لاقب ردهسانعم كمروس هج هتهآ یراوطو ادیدش هلک | اذا

 سوې نالف لاقب ردهنسانعم كروب قرتایط مک بوریو روز هریو انيل اهفاس
 بئذلا ساه لاقب ردهنسانعم كليا داسفاو هابلو ضرالا ىلعا ادتعم یشع ناك اذا
 هلو راد اذا هلوح ساه لاقب ردهنسانعم كليا نارودو ابق دسفا اذا معلا ىف

 هسأر یف لاق یک قلاچ روند هیهباشو رثا هنوکرب ندنونج هلنیتحف ( سوهلا )
 رونید هیسک نالوا كانسوه هدننزو مظعم ( سوهلا ) نونلبا نم فرط یا سوه

 هلددشت كواو و ىح كناه ( ةساوهلا ) سوه هيف یا سوهم وه لاقت |
 ءاه روید هنالسرا یا شاخذخ درخ ینربک هتسهج+ نساه ( ساوهلا و ) |
 رودلوا قالطا همدآ ردامو روصه یا ساوهو ةساوه دسا لاقب ردنوحا هغلابم |

 يک سوه رونید +هود كکرا شمرسا ساوهو عاجش یا ساوه لجر لاق |
 ةياوه ةقا لاقي روند هیهقا شم ربق هکک راو شینسوک هساوهو رک ذیس اک |
 (سوهالا) ردمسا هکر وند هنسهنسوک كنهقان هدننزوباتک ( ساوهلا ) ةعبض یا |

 رد یسوه ثنو ردفصو ندسوه نالوا هنسانعم ددش لکا هدننزو رجا |

 نولک أي یا سوها نامزلاو یسوه سانلا الثم برعلا لوقت هنمو هدننزو یشطع |
 هبهشیدنا و رکف هدننزو ريما ( سیوهلا ) تولابمهلک اب نامزلاو نامزلا تایط

 ۱ هری نالوا افخآ و رامضا هدورد و ارکف یا اسیوه كيف یرا لوقت رونید

 ساوه هدننزو فتک ( سوهلا ) نخ "یش یا سیوه یلق یف هل لوقت رونید

 ( سیهلا ) غم یا سوه و ساوه لخ لاق روند هیهود كکرا شمرسا یک
 اسیه سی یثلا ساه لاقب ردهنسانعم كليا ذخا قوح ییهتسنرب هدنزو سیل
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 یبس هدننزو سود رف ( سوطلهلا ) ةراس اذا هسلاه لاقي ردهنسانعم كمهدلسف

 ) سقلهلا ( توصلا قلا یا سوطله بئذ لاق رونید هدروق نالوا هحایو هتسهآ

 محم ولت ۱ یسهدوکو رونید دتلاح و هغلخآ دیش هدننزو لحد رح هلی دبدشن كمال

 قالخالا یدر و سکانو قعلاو ردیفدامو هدننزو سقله ( سکلهلا ) )روتر دا

 لاق رونبد هک اب برما یرجو ید دوب ج ریز ( سکلهلا ) روند اشک

 هن ول ارك هدننژو سل ) سمهلا ( قالخالا "یدر "ید یا سکلهو سکله وه

 لوق ىلع ههنسن ول رک اقلطمو ایفخ انوص یااسمه هباچ نم تم لوقت روید

 لاش رولوا ردصم ردهنسانعم قمقص و روند هنشواط قایا دحشایو ول رک تیاه
 اذا هسه لاقي ردهنتسانعم قمرتقو هرصع اذا یناثلا بابلا نم اسه بنغلا سه
 سمه لاش رولوا هجول رک هکردهنسانعم كفیح هبقل قوهیحا یرغاو هرسک

 هدزدنوکو هجک لوق ىلع كمك هجک زسروتفو لالکو مضنم هغو هغضم اذا ماعطلا
 تلق وهو اروتف الب لیللاب راس اذا نالف سمه لاقب ردهنسانعم كمك هبا روتف بلق
 كر هيلا راهظاو رهحو قرهیلوا والب ینیدقح ندردصو راعلاو ليللاب روتفلا

 مالکلاسمه لاقب ردهنسانعم كللبوس زوس یک توص هجول ربک كپ ندنجما كرغآ

 قطنلاف ةراهجالو ردصلا توص نم هل بارشا الام مفلاق توصلا سج اذا
 یهو ةنومهلا فورطا هنمو: روند هبايشاو تاک شناوا انخا ( یوم ]

 نوا هسومهم فورح سپ ردیلباقم هروهم فورح رانو و تکسف صوث هثح

 هبنمرب هنیراعضوم نکرولوا ظفلت رلنوب ردشلبا عج هروبزم مالک هکردفرح
 ؛( سومهلا ) رولوا یراج هجهلبب هلا زن و سفن هدظفلت نبح هکردفیعض یرادامعا
 لیللا راس یا سومه لحر لاش زونید همد آ نزک قوح ردجک هدننزو روبص

 ( سامهلا ) هلوا رداد رخ بورق یتسهعمطو راکش کروند هنالسرا زواب لوشو
 وو هدنززو ریما ( سیمهلا ( روند هنالبسرا" هوک لوا یدو هدینزو دادس

 لقن توص یا لبالا سیمه تعمس لوقت روند هنشواط یرلقایا نکررون كنممق
 كشدلسف م دننزو لعافت ( سماملاو ) هدننزو هلعافم ( دتساهلا ) اهفافخا ا

 یرلکحا هدننزو سلع ( سلمهلا ) اوراس اذا اوسمامت و اواجه لاق زدهتسانعم ||
 سلمه لاقت روند هناویح و "ناسنا نالوا رروب هللدش هلغلوا يروق یرریدلابو

 ندنس هیات دیعص هدرمصم هدننزو سانحا ( سانها ) یشلا ددشلآ نیقاسلا یوقلایآ |

 ارید يرغبم سانها هترو :یرک انها دیر رییدلب کیا تست ی
 كلبا رابخا سجا هدننزو جرحدن.( سنیلاو ) هدننزو هجرحم ( سینا ) ۱

 هدننزو ج ریز ( سدنهلا ) هنم سسخ اذا سینو رايخالا سه لاق ردهنسانعم | ۱ ۱

 لاق روئید همد ۲ ققدم ر کفلا تئاصو رظنلا دیحو برج و روید هنالسرا زوای ۱
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 ۱ E ' ( سرطہلا ) لبلا ميثم وهو سالا سهاسه قاقزلاف لاقب و مكا
 اذآ س رطب, بالف لاش ردهنسانعم كروب قرەنلاص هلا ناليم هفرط یکیا هدنزو |

 | سلع ( سلطهلاو ) هدننزو رفعج ( سلطهلا ) هيف رتو یشلاقف ليا ناك |
 عطاق سآ یا سلطو سلطه وه لات روید هیرغوا لاشنو نکسک دنزو |

 ْأ هلن قهاروغوا یرفوا هدنزو ج رحدت ( سلطمت)ا ) روید هدروق ندعابسو

  ندضمو لاتحا اذا صالا ساطم لاق ردهنسانعم كليا لابتحا ورکم هدنبلط
 | لباف قافا اذا هثلع نم ضب رااسلطم لاقب رد هنسانعم قاناس بول و تقوا

 | قلما .یملا یا سلقه لجر لاق روند هی یو هدنزو سلع ( یلقهلا ) |

 كناه ( سداکهلا ) رولک سلافه ییج روند هیکلتو روند هدروق ندعابسو ۱

 | دونید همدآ دیدشو تضف هدننزو سلع ( یلکهلا ) رونید هرهفیروق هيف
 | ردهنسانعم درفو دحا هدنزو سیردنخ ( سیسلهلاو ) هدننزو رفعج ( سیلهلا )

 | ه سنأتسب دحا یا سیسلهو سیله رادلا فام لاق ردصوصم هیفث ماقموبو

 زا ةتیسبلهو سپسبله هیلعام لاقب رونید هسابل كج هيك هیاه هسیسلهو سیسلهو |
 ارپ ایش یا اسیسله تبصاام لوق رونید هبهنسن زج و ریجانو بوث یا |

 یا اسله باصا لاقب روند هریثک ربخ هلیلوکس كمالو یعف كناه ( سلهلا )
 ]| سالهو سلهو هنسانعم روضو تقد روند هکملجا بویلقر آ دوجوو اربثک اریخ |
 | زردیا رببعت مرو هکو سان ردکلهتسخ یروق هکرونید هنضرم لس هدننزو بارغ |
 رد هنسانعم كليا لوزهم بودلقر [ سلهو للا ضرمىا سالهو سله هباصا لاقي |

 شمارغوا هنضيم لس ( سولهلا ) هلزه اذا یاثلا بابلا نم اله ضرلا هله لاق
 ( سااوهلا ) لولم یا سولهم وهف لوهحا ءانب ىلع لج را سله لاقي روند هغدآ

 يا سلاوه لاجر لاق روید هراهسک نالوا نوزو فیفخ یرادوحو يع كناه
 ۱ د ندفلقرآ دايز هک رولوا قالطا هنوناخ لوش ( ةسولهلا ) ماسجالا فاقنا |
 ۲ ثاذ یا ذسولهم :ارما لاقت هلوا شلاق كيکرو یردرب بولیربص یا هک ایوک |

 ۱ بولو تفافا زونه ندکل هتسخ هلن ( سلهلا ) هج لفح ۱:6 سولهم کر

 راشماکج كل هتسخ ردق ره روند هرهسک نو زو فیعض و روند هر ەك شمقلاق

 | اونوکپ ۸ ناو نعش یا سله مه لاقب ردرالوا فیعض هدنناذ دارم هکهدهسیا
 ۱ سلها لاش ردةتسانعم كلوک كشوک كشوک هک كنه ( سالهالا ) ءاهقف |

 | لاق ردهنسانعم كلبوس یارسو هتسهآ كب یزوسو روتفف كصض ادا لجرا
 لجرلا سله لاقی ردهنسانعم قلقرآ ( سیلبتا ) هرساو هافخا اذا ثیدخا سلها |
 | دونید هیسک شو لازهو فعضو شاقر آ هلیسهینب لعاف مسا ( سلتهلا ) لزه اذا ۱

 و ما لاما ز مولتم یا علا یشیم نالف لاق هنمو
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 تناک اذا ةسره ضرالاق رونید هضرا ندا تابا یروک ذم رج ما ساره
 هساره نب مهاربا هلکن و ردد رفم كساره هدننزو هباصم ( هسا ره ) سارهلا تب

 هنوتعف ( سرهلا ) ردثیدلا كورم نکل بولوا ندنبدحم هاربا موقرمو ردامص
 اذا عبارلا بابلا نم اسره لجرلا سره لاقب ردهتسانعم قلوا ردا لکا كب كب

 كالهاو دابرب هلیهحو لاصیتسا اقلطم هدننزو رفنضغ ( سکنرهلا ) هلك ١| دشا
 سلبا ( تر ) هدننزو ساطرق ( سامرهلا ) رولوا فصو هب هنسن یحشدا

 روند هئالسرا یحریدلاص لج د زواب كب هدننزو طبالع ( سارهلاو ) هدنزو

 ساتلا نع ىداعلا دیدشلا دتسالا وهو اسما رهو اسيم هاو اسامره انفداص لوقت
 رش ی مسا لوق ىلع ردن دیاحا دایز ن سامرهو رونید هنس رواب نالبق سام رهو

 ( بشر ) زود یتد هزوناج قر دید یک که رم رهو ردیش سام ره هلغل وا

 سع اذا ههجو سهره لاق ردهنسانعم قلوا رهچ هدیوو رشرت هدنزو هج رحد
 سانلا چ یا هسم رهلا هذهام لاقب روشد هو هو اغوغ و و شف كسانو

 ردهنسانعقعافوا بوکود ییهنسنرب هلدیدشت كنیسو یھف كناه (سهلا) مخ و
 هنسدنک یدنک مد آرب و هرسکو هقد اذا لوالا بابلانم اسه "یا سه لاق

 اذا یناثثا بابلا نم اسه لح را سه لاش ردهنسانعم كفليوس هتسهآ هتسهآ
 رح ز صوصح هنیق یکی و نوبق هیوکس كنیسو یمط كناه ( س ھ ) هش ثدح

 ردشابا ضر عن هراضع هلکنو فوم ری ا رونکم یساه كو ا راز [و

 یا سیسه یش لاش روید ه هنسن شلوا شاخدخ درخ هدننزو زب زا ( سیسهلا (

 ) ساهسهلا ) حلا همالک یا ةا تعم“ لوقت روند هزوس ول ریک و تبتف ۱

 لع هل وا ردالنوا نیکو یوبق رک نوت هکرونید هب اپ وح لوس رعد كناه |

 هل وا نو وا الصا یشات نرکلشا شنا ح ابصبا ردمک کروند وا لوس لوق

 هباصقو الع هليل مانبال یذلاوهوا هلک هلیل مغلا یعرب عار یا ساهسه وه لاقب

 ( ةسهسهلا ) میس یا ساهسع برق لاقب رونید هءود عیرسو كياپو روند
 هرزو لسلستی یا هالا سهسب لاشه ردهنسانعم ققآ لغج لغح وص هدنزو هل
 لاو ع ردلا تسهسه لاق ردهنسانعم قمادیشحو قمادشغق یائاداوآ ناوسو

 كفلسس هنن هجول رک یک یس قابا یردجک افلطمو امهنکرح توص یا
 نخ توص هلام لکو لحرلا هکرح توص یا ةسهسه لیلا تع لوقت هنساتعم

 ( سهاسهلا ) رد هنن رلاتعم هسهسه هدننزو لزلزت ( سسهسپلا ) هسهسهلا هيف لاقت

 یا نیا سهاسه تعم” لوقت روند هني رایدلوج كنسهفناط نج هدننزو نهاره

 هاي یتقو هجکو روند هنیرلیتلغج هتسهآ هتسهآ قرهیقلوا مهف كناسناو اهفیغ
 ملا مالکلا یا سهاسه مین لاق یک یراشیورو سسع روشد هراشیوروب های

۱ 
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 كفود ندنشیا ردعواطم هدنزو لاعفنا ( سا ألا ) روند هنالس را یشلکید

 كش هرب ) سرا ) دن راف هیهانع هدر اذا ساف نیمه لاق هنس اتوم

 ابن راق یا یمالا نم سوع# یف اوهفو لوفن روید هشيا قشالوطو قش راقو
 ]| تبمش لوقت رونید هدوس شلزوب هدمولط دننزو هنیفس ( ةسيع#ا ) طالتخاو
 / شمال آ ینسهیام هلیسهیاب لعاف مسا ( سعج4ملا ) ءاقلاف اریغتم ال یا ةسيعه
 اإ هدن زو رزه ( سنعج#لا ) هی زن ا ربط یا دا رب لاش روند کا

 ا رواج یراکدید ربپ هدننزو سلع ( سیدهلا ) روئید هیسک ناجا رک و لیقت
 | یک سيرامڊ هيف كه ( سیرادهلا ) رونید هنسیروای لوق لع هنکک را

 | هنجاغا نیسم هدنتفل نی لها عیج هنیئحف ( سدهلا ) روند هنافآ و یهاود
 ا فوب نییوغل شعیو یرهوج هدننزو سالعرق ( ساجرهلا ) هنسانعم سآ روئید
 كيج ردساهرح هدانعم لوا ارز رلیدلیا طلغ 4 رالبا ریسفت ریضت بادن واو منج

 سره لاقب ردهنسانعم كم كباكب هلیوکس كنارو یصف كناه( سرهلا ) هلیءدفت
 | بوکودهللوقو روز یهنسنربو اددشالک | هلک | اذا لوالا بابلانم ا- ره ماعطلا

  رونید هبیدک سرهو افدع اقد هقد اذا "یثلاسره لاقب رد هنسانعم كليا درخ

 | نانآوا رعت كکشک هاه (ةسیرهلاو ) هدننزو ریما ( سیرهلا ) رک ذیساک یک سرھ
 ناپ كکشک اباد هدنزو دادش ( سارهلا ) ردذوخأأم ندین# یانعم ر ونید هماعط
 بلاسوه لاش روند هئواه و هکبد هدننزو بارع ( سارهلا ) روند همدآ
 هشاط هدنزرط كبد كوي شو وا یا لوشو نوواهلاق هقد یا سارهلاق

 | ردید [ وص رب هدنغاط دحا سا رهم و رارول ا تسدبا هدنعا هک رونلوا قالطا
 1 ددش سا رهم و یدعنوا لزا دار وا عاش مات یشغا هکر د.دآ عض وم رب هد هما# و

 | رووا قالطا هیءهود لیقن و مسج كاذک رونلوا قالطا هبءود نالوا لك الا

 | كتکهلوب هدرهجک هنو هجک هل هک رولوا قالطا همدآریلدو یوقو "یرج لوشو
 | ل هیمیال ناکاذا سا رهم لحر لاقب هیلیا تالابم و هشیدناو فوخ الصا هدنباب

 | هدنزو فتک (سرهلاو) هدننزودادش (سارهلاو) هدن زو باغ (سارهلا )یرسالو
 ۱ ۳ نالوا ددشو زوو هدکع هنسنو هدکلبا درخ بودافوا ینریک هتسدجب
 E سهو لک الاو ربكلا ددفلا یا سرهو سارهو ساره دسا لاع روتید

 | یکترمد قلخ یا سره بوث لاقب رولوا فصو هو كربیو یکسا هدننزو
 ۱ هک ردجاخا نکی سنج رب هدننزو باع ( سارهلا ) هتسانعم رونس رونید تک

 ۱ یک ب رولو هدرراید مزو 5 ردمسقم ويد رونید :ییافا نشت هدیکرب
 اب هدننزو هحرف ( ةسرهلا ) رولوا ولکدرکح ردلوک امو یرمرقو ريکا نددوتش |
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 یک یسءروب ناویحو ناسنا یلک و عاو هيشم نسحا ىم تلعح اذا لبالا و

 دادش ( ساهولا ) لقا یشم شم اذا لحرلا سهوت لاقت رد هتسانعم تروا ٩
 یود هدننزو هبیقس ) ةسيهولا ) ردع لحررو روند هنالسرا هد زو

 بوکود هرکصندقدنروقو برمشب یەک ركح هک روند هماعط لوش ندنسهمطا |
 فقح خویطم دارح یهو ةسيهولا لک | لاش راردیا لکا بوردشراق هلغاب

 ینحوح هک ردة رب هلیوکتس كناب و عف كواو ( یو ) ممدب طاخو قد و
 یدنلوارکذ هدنسهدام ووبو راردبا ملکت هدن راکدلیا شزاون بووسو ب ویک سا |

 كناسناو رقفلا یا سیولا هناصا لاقب ردهتسانعم هقافو رقف هدننزو سيل ( سولا ) |
 هکر د ح راش دیربام قل یا اسیو قل لاش رولوا دض هلکغ د هیهنسن یپدلیا دارم ۱

 ردلکد مولعم ثیدض هجو |
 نالف رم لاش ندهن سانام قفلاص هدننزو ج رحدت ( سرلا ) ۷ ءاهلا لصف 3 |

 روید ید ماغو روم کردیا یربخ هلنیتخف( سهلا ) ضش یا سره |
 هدایز ( سیللیهلاو) هدننزو ج ریز ( سلبهلا ) ردکیچ یراکدید یوبش هدیکرت

 ( سوبع#لا ) دحا یا سیلبهو سلبه رادلابام لاق ردهتسانعم هسکو سک هلا |

 لحر لاش رونید همد آ مادا قلصت ٽراغبو قح او نوزوا هدنزو نو ربح

 یک درق روشد هويه هدننزو ج اربز ( س رحس#لا ) فاج ج وها یا سوبجه |

 یک بد روند + ونآ و روشد هب هیامو رف فو مو روند هنکنا لوق ىلع هب کلتو ۱

 ك ويب ندنسهراف ناب و كح وک ندوکلت هکر ونبد :راروناج نر ھا لو لو

 بدلا یا + سرعه نم ا * لثلاقو یکراسکسو لاةجو قسروب 4وا

 .(سرا#لا) رديمسا لجررپ سرعهو درقلا یا * سرعه نم زغا * لاقبو د رقلاوا
 دنادش یا سراخهلا مہباصا لاق رونلوا قالطا همایا دنادشو ردیعج كس ره

 یک وغارق هدماکنه قوغوص ك کروند هرو هد رخ نانلوا رییعت يدو مای الا ۱

 ( سما ) عیقصلا لثما دربلاف یذلا طقعقلا ىا سراع#لا ارطمت لاقي راق
 هبلق همهاو لوق ىلع كلبا روطخ هرطاخرب هبلق لینوکس كيجو یحف كناه
 هردص ف "یثلا سعه لاقب ردهنسانعم كليا ید نامش و هشیدنارب یک هسوسو

 ساوسولا لثم هردصق هسفن تدع ناوهوا ةلابرطخ اذا یا بالا ای
i. 

 فصو هيغلوا مهف یققیفح نکل بوایدیشیا هکرونید هربخ لوس سهو

 هرطاخ نالوا ضراع ةبلق اقلطم و ممشالو عهسش هس یا اسخش تععس لوقت

 ا ندشیارب یی هسکربو "یش یا سحه یدلخق عقو لوقت رونلوا قالطا
 یربع هلیسهین رغصم ا | ( مالانع هدر اذا هس لاقت رد هستن

 سدس اعاد هدنزو الت 1 ساعلا ( ردیدآ سرفرب ص وص هباغت ون هدشزو
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 نوي یمعق هود لاح ( ناسلولا و ) 4لوکبس كمالو ىف دواو ( سلولا )
 یرلفد رمق هک رد هثسانعم ال« رو هر ز وا تدفو تص رحم لر هش ود “ر بوردنوس

 لبالا تسلو لاش راردبا هفاسم عطف 4شیو رو لوا رررو هنوک لوا هدتفو

 كلنا تنایخ و هعدخ سلو و اهربس ىف تفنها اذا ینالا بابلایم االوو الو

 ةئايخ یا سلو یمالاذهق هلام لوقت و هعدخو هبا اذا هسلو لاق رد هنسانعم

 كلءوس هلیهجو هانبک و شیرمن بويا ع یالک و ربغرب و ةعبدخو
 هدننزوناتک ( سالولا ) ح مصب ئ هضم اذا هبثیدطا سلو لاق رد هنسانعم

 یزوسرب یخدوب هیرسک كنءزمه ( سالیالا ) رووا قالطا هدروق ندعابسس
 هاب ض چت اذا هب ثیدخلا سلوا لاقب ردهنسانعم كلبوس هبیهح و هانکو شد رعت

 هثيدلا سلاو لاقي ردهنسانعم سالیا هدننزو هلعافم ( دسلاولا ) حرصب مو

 لاقب ردهتسانعم هنهادمو هعداخ اذا هسلاو لاقش ردهنسانعم قعادلا و هسلوا اذا
 قعلدراپ هدناب هعیدخو رکمرب هدننزو لعافت ( سلاوثلا ) هتهاد اذا هسلاو
 ۱ هدنن زو سهر (سمولا ) ةعيدخو بخ ق اوصات اذا اوسلاو لاش رد هنساتعم

 لا رد هنسانعم كمردشروسردق ههلبوص ضوبقو یس رد هب هنسن رب,رخآ ینه نسن رب

 هنسحم ( ةمعوملا ) درج: یتح هبةكتحا اذا یناثلا پابلا نم اسمو هب” ىشلا سم و
 1 سیماوم و تایم وم يج ردذ وخ ام ندا ساعا رولى د هن روع E هدنن زو

 هانز نوناخ هلك كنءمه ( ساعالا ) ةرجاف یا هسموم ةأرما لاقت رولک
 ابسفن تنکما اذا ةارلا تسموا لاش ردهنسانعم كليا نکع و ملت ییفن

 روطشمالد رک وا شاب زونه هدنزو مطعم ) سم واا ( داكععالا یا سفوملانم

 یف كواو ( سهولا ) دعب ضرب ۸ ناک اذا سموم ریعب لاقب رونید هیهود یمعو
 اسهو لجرلا سهو لاش ردهنسانعم كمي رو كب كي هلتعرس لوكس كناهو
 هلقلا زا و رالب هننربشعو موق مدآ رو هیف ع رساو اددشراص اذا یناثلا بابلایم

 ple لواطت یا هنرشع ىلع نس نالف لاق ردهنسأنعم قلوا رک مش و هلاوح

 ردهنسانعم كلنا قلیعوفو لاتحا اذا هيف سهو لاقي ردهنسانعم كليا هليحو رشلاب

 ردهنسانعم كليا د رخ بوکود یهنسن رب و همتا یا سهولاب رج د دسفا لاق

 كهكح بوص» و هرک اذا هسه و لاق رذهنسانعم قم رمقو هقد 0 هبهو لاق

 ( سهاوئلاو ) هدنزو لعفت ( سهولا ) هثطو اذا هسهو لاقب ردهتسانعم

 ردرلفدارم هدلوا یانعم هلا سهو هدنزو هلعافم ( ةسهاولاو ) هدننزو لعافت

 یر سهوو هيف عرساو اددشراص اذا سهاو و سهاوت و لجرلا سهو لات
 || یا هتیسشمق ضدالا سهوتب نالفرم لاقی ردهتسانعم كروب قرهصب هلدش
 تسهو لاق ردهنسانعم قلشب هکمورو هلشب رو و لزوک هودو اددش ارغ اهزغی

 لبالا
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 اسق و دلباسقو لاقی.ردهتسانعم قعوص ییرد یوکس كفافو یضف واو
 ریعبلاپ نا لاقي ردردصلاپ لصاح هکروشد هیینیوصو هفرق اذا یناثلا بالا نم
 بول آ هناسل هل رک ذ یشخ ینبسف هشحاف سقوو برلانم "یش هفراق اذا اسقول

 اهل رک ذلاو ةشحافلاو فلم اهلرک ذ اذا ةشحافلا سقو لاش ردهنسانعم كليد
 نیزسکعشرب زونه یتلع قلزویواو ردندنلق هم رکو دز ینبعا ههلکلیا نایب هلن رابع
 (سوقولا) هماکعسا لبق رشتا ادا هند برطاسقو لاق رد هنسانعم قلیاب هند

 فرق دق ناک اذا سوقوم ریعب لاقب روشید هود شلیوص یسیرد ندقلزو وا
 هنامورفو هلفس لوق ىلع هب یناسنا تعاجج هلیحف كەز ( ساقوالا ) برلبانم
 رونلوا قالطا هتعاج هحزآ قرهلوا هدنکارب دوخاپ هنرلتلوا یسنح لوق و

 ردلکد عومسم یدرفم كنویو راردهدنتسهل زنم یرابتنیوص كناسنا سنج هکایوک
 نوق رفتم نولیلفوا دسع و طاقسوا ةعاج یا نالف قب نم سائوا اناا لوقت

 . لاقیو اجرجا اذا لبالا سقو لاقي ردهنسانعم قعاغوا هنلع زووا (سیقوتاا )
 نیکه ( یک ولا) ندعضومر هدنسکلوا اد فاو )یر یا فوت و

 سقن اذا الا بابلا نم اسک و "یثلا سک و لاق ردهتسانعم كلسکا هدشزو
 ههوررکم مج یآ هدکلفو هصقن اذا هسک و لاقب رولوا یدعتم هنسانعم كقلسک او

 هب هق نحم دن رطل دوخای لاصتا هبکوک سوح رب دارم هکردهنسانعم قلوا لخاد

 سک و و هرکی من رمقلا لوخد لیل یهو سك ولا ةليل هذه لاق ردکلیا لوخد
 3 لازیم ردردصلاب فصو ووا قالطا هلآ زبم ینجلوا فرض كنآ

 فسکی یذلا لازملا یا سک ولاب رمقلا لح لاقب رولوا فسخ هتل ولیح ضرا
 یسهداب .کر اپ ناق هیس هرای هدبرد هقفوو ندا عج یغامد ینعی سارا ماو هیف

 مظعوا ابیف عقاو مد یا سڪ و ىلع سأرلا ما ةجش تئرپ لاقب روند هغم اق

 ' سکو اف ناک نارظنا بیبظال لاقیو هی ابیف یا سك و ىلع هجا تئرب لاقو |
 رات رحات سکو و روند هیدنتسن نالق لوا گرد ل

 لوه ا ءان لع هن رام ف لحرا رک لاش ردهتساذعم قمارغوا هارسخو نایز |

 رجات یدو هللرسک كنه زمه (ساکیالا) هلام بهذ و رسخ یا مولعاا ىلع هلام سکو ف |

 نيلوهج سڪ واورماکرجاتلا سک و لاقن ردهنسانعم قماغوا هنارسخو نایز |
 كلا ولو مول ( سیکوتلا ) هلام بهذفرسخ یا نیمولعم سک واو هلام سک وف |

 هصقن اذا هلام سکو لاق رد هنسانعم كقلسكاو هو اذا سک و لاق ردهتسانعم |

 یا سک وا لحتر لاش رونلوا قالطا هک او سیسخ «دننزو کا ( سک والا )
 درو هلتعسو و تعرس كر هریدنوس یتنویب هدشزو روبص ( سولولا ) سیسخ
 قنعت یا. اهر بس ق .سلت تناک ادا سولو دا لاش رونیو دیا هدیور نالو
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 ( سط ولا ( ردپا یداور هد هیلبف هد زو دفدف ( سوسو ( رخالو ر س الا

 " ردهنسانعم قمرواكیهما هندن راسو هيس هم زج كمايا هیوکس كناطو یصف كواو
 رد هنسانعم قم ربفو«رمغو فاناپ اهدش هب یناذا یناثلا بابلا نم اطو هسطو لا

 اسیطو رفح لاقب روید هرونت هدننزو ریما ( سبطولا ) همیک اذا هنطو لاقب
 سپ برطا تدنشا یا [ سیطولا یج نالا ] مالسلاهیلع هلوق هنموا روثت یا

 هتقافا لاق ردهنسانعم سا تدش هدنزو هنیفس ( هسیطولا ) رولوا هبانکوب

 ردیعما یداورب هدندرو نزاوه هلبحف كن ءزبه ( ساطوا ) هتدش یارمالا هسیطو
 هد زو لعافت ( سطاوتلا ) رووا قالطا هنابوج هدننزو دادش ( ساطولا )
 هفلاط و اوعطاوت یا لع اوسطاو لوقت ردهنسانعم قلوا رکرش هرزوا هسکر ب

 ىضف كواو ( سعولا ) مطالن اذا ج ولا سطاوت لاقي ردهنتسانعم كليا مطالت
 رازاس یس هلوقم رودط و هتوغال ندنآ هک ردیمما رش عو رب هیوکس كنيعو

 بوصب هلفایاو ربا یا سعو هل قبو بهذ لاش روند هناشن و راو رولیزود
 لوش سعوو هلطو اذا ینالا بابلا نم اسعو هصو لاقب زدهنسانعم كفکج
 هلوا راوشد یسعیرو هلکلوموک قایا نکرروب هک روشید هفلموف هد رخو قشموب
 كن به ( ساعیالا ) یشلا هيف بعصي لهسلا لمرلا یا سعولا ف یشم لاقي
 اوکر اذا موقلا سعوا لاقب رد هنسانعم تما غوا هفلموق نانلوا رکذ هل رسک

 هدنآ هک رونید هيه قلموق لوش هدشنزو ءارح ( ءاسعولا ) لبالانم سعولا
 هلآ هلع ءاعوو هلوا تاب نالوا لوک ام نیزسقفلوا حط ینعی لوقبلا رارحا

 یموق قشمو هدننزو رجا ( سعوالا ) ردیعما فو رعم عضومرپ هدننایم هیع رخ
 سعاواو هيض كواو رولک سعو یج هلوا راوشد كمروب هدنآ هکروتید هناکم
 لهس لمراذ تاک اذا سعوا ناکم لاق ردیعطا عج «روک هنای كحراش رولک

 دغلم وقلوش هدننزو با رحم ( ساعیلا )سعواوسعو ةنکما لاق و یشلاهیف بعصی
 شمافنکچو هلوا زټوط بوشلیا قایا هکهلوا رونجاق ندقایایثان ندنتظاغهکر ونید
 هلکد هلو و رونید هموق قشوو اطول تناک اذا ساعیمضرا لاقب روند هرب

 ( اولا )ردعضومر ( نیفاولا اد ) رولوا دضلا هیش کر ولوادض هک وک
 بودازوا یوی دارم هک ردهنسانعم كروب هنوک رب یعسق هود هدننزو هلعاقم

 "ةسعاوم اليل تسعاو لبالا لاقي ردقح هلوا كم رو قرا" كريس كريس ینرلعدآ

 لاش ردهتسانعم كنکچ ینلنوقروک ذم یرلکدید سعوو اهربس نم برم یهو
 یرلتدایزو قبس یتیم یا هض راعم هدکع رو و سعولا تاطاو اذا لبالا تسعاو

 : كعیوروو لوس ىلع ردهنسانعم كعشیورو هل رب یرب نوحما قلوا نایع
 (سقولا ) الیلالا نوکیالوا رسلاق آراب اذا االف سعاو لاقب ردص وصخحم هب هج
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 هدنزرط مسعم هلییوکس كنارو یخ كواو ( سرولا ) ردهدلب رب هدنسیحاون هیقب فا
 لد هبهنس ی رکی هدقدنلوا ع رز هعفدرب ردص وصح هنسهکل وا نع ردیدآ تابنرب

 شعایو هلکن آو عفان هنب رلتملع قم ی رشو فاک یسالط رولاق لرهریو رمو كچ

 راسو هدناب یرلکدد ثمرو یسیورس غاط هعهاکو رد یوقم یعاج كیک سابل
 عوررم نکل رولوا ید هدنشهکلوا شح اصوصخ رول وا لصاح ید هدراجثا
 هک ردب رک دید یا رفغ ز نم و هرهحالآ ءدیکرتو كربسا هدیسراف تابا وب ردقعل | هدنالوا

 سرو لاقب ردهتسانعم قمایو هلا سرو یو ( سیروتلا ) رولپوب یراص هلکنآ
 هیهنسن شعایوب هلا سرو هدننزو هنیفس ( ةسيرولا ) سرولاپ هفبص اذا بوثلا
 .( سرو ) هسروم یا ةسيرو ةفحلم لاقي ردهلیرابتعا فوسصوم قات روشد
 ردندم سرولا یا ن قعماو ردیمسا یک ولدوس فورعمرب هدشزو سرد

 رولوالئام هترفصو ترج یول هکرونید هنج رکوکع ونرب هلتبسن یاب ( یسرولا )
 كن كحدق نالوا لومعم ندحاغا یرلکدد راضنو رول وا یرزمرف قتمراص ی۶

 نی حف ( سرولا ) یدللوا نایب هدنسهدام هدننزو باغ ناضنو روند هتسوا

 تسرو لاش ناو .AEA ق وط نوصو نیم شا م زودود شاط هرجا وص

 ( ساربالا ) سالو راض یتح بلعلا اکر اذا عبارلا بابلا نم اسرو ةرخصلا

 هک رد هنسانعم قلوا لصاح سرو نانل وا ید هدا یراکدىد شاز هتک كنه

 هسنق وط ههربن بولوا یک بشراچ یراص یرلقاربپ هدقدلو یتلاک هدفیص رخآ
 هيلع راصف هقرو رفصا اذا ثمرا سروا لاش ردا یراصراص یک ےک سرو

 قروا اذا رها سروا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قفلفاریی ج اغاو رفصلا ءاللا لثم
 ی راک دید ثمر نالوا لصاح سرو هدیدنک هدشزو نسحم ( سرولا و سراولا )

 هرزوا سایق هلغلوا لعاف مسا ندنسهدام سارا هح رڪ سروئو رونید هابل

 هج رڪ یرهوجو ردشلوا عقاو ليلق كب نكل ردمزال قلوا ربثک یلامعتسا
 مهو هدنوب هلغغتوا قالطا هنالوا فلاحم هسایق ردا نکل ردشعد, ردندرداوت

 ( سولا ) رول وا عفدنم یههوت هلکعد ردا یلاعتسا یرهوح نکل ردشایا

 هسو لاق ردهنسانعم كلبا ارج نسحو ضوع هل ددشت كنيسو یعف كواو

 رونید هناطیش هلیعف كواو ( ساوسولا ) هضاع اذا لوالا باسبلا نم اسو
 کروند هس .قلنادآوآ و روند هراس هحهننسهآ راک کو ا

 لازلز رولوا مسا ندنظفل هسوسو و ردیمسا كغاط رو روثلوا ريبعت ىدشغج

 لازاز ( ساوسولاو ). هدننزو هلزاز ( ةتسوسولا ) یک یفیدلوا مسا ندهلزلز
 | هغدغد هلیساقلا هرطاخ نايلوا ىريخ و عفن هبلق ناطیش و سفن هدشنزو
 هندحو هتندح اذا ناطیشلاو هسفن هیلاو هل تسو سو لاق ردهنسانعم كمرو



 هعسوا هباقىف عفو ام ع رف اذا یناثلا پابلا نم اسحو الف سحو لاش ردهنسانتعم |

 روند هنسول رک سجوو ردشلبا ریسفن 4یهجو ها فوم هریغوا توص نم
 نکردیا عاجج هلیس هبراج دوداب هيوا مدآ رو ایفخ الوص یا اسجو تعم لوقن
 . یردلشخ هلییسح ییدلبا ثالابم كب ندنآو بولوا بیرق نوتاخ اب هبراج یریغ رب
 ناوهو [ سجولا نع یه هلا ] ثيدلا هنمو ح راشلا لاق ردهنسانعم كقشيا

 هدشزو رجا ( سجوالا ) اهسح ممت یرخالاو هتراچ و هنأرما لج زا مماجب
 سحوالا سيج” ههعفا ال لوقت هنمو ردهنسانعم نامزو رهد رد زراج هده كيجو

 اثیش یاسچوا هدنع تفذ ام لوقن روند هبارشو ماعط هرج سجواو ادبا یا
 هبلق ( سحاولا ) ردصوص# هنماقم نن هروک هننایب كحراش بارمشلاو ماعطلانم

 ( ساسه* ) سجاه یا سجاو یلق یف عقو لوقت روند هبه رطاخ ندیا روطخ
 پولو وفروف هدکر و هلبرسک كنءزمه ( ساحمالا ) ردندسان مالعا هدننزو بارع

 راعضا ییوفروف نالوا اد هدکروپ ندهضراع رب دارم هک ردهتسانعم كليا رامضا
 ( سجوثلا ) راو سحا یا [ ةفيخ هسفل ىف سجواف ] لاعت هلوق هنمو ردکلیا
 لحرا سح و لاقب رد هنسانعم كملکید بوتط قلوق هبنخ توص هدننزو لعت

 لاقب ردهنسانعم قاط هجزآ هچزآ یارمش و ماعطو فلنا توصلا لا مست اذا

 هلیئوکس كلادو یحف كواو ( سدولا ) الیلقالیلق هقوذت اذا بارشلاو ماعطلا سج وت
 فرحو فخ اذا ییاثلا بابلا نم اسدو "یشلا سدو لاقب ردهن انعم قلوا فخ

 كتكو هابخ اذا هب سدو لاق ردهنسانعم كل ربک رولوا یدعتم هلیسهطساو رج

 قلوا رهاظ یریاچ هجرادقم رب ریو بهذ اذا لجرلا سدو لاشب ردهنسانعم
 لیمکت و ماع هیسک ریو رثکی لو ان رهظ اذا ضرالا تسدو لاقي ردهنسانعم
 سدو لاقب روتلوا رمبعت كلعوس مرای هکردهنیسانعم كلبا ح رط زوسرب كرهیلیا

 لاق ردهنسانعم كفل رک یغدو ( سیدوتلا ) هلمکتسی ملو هحرط اذا مالکب هیلا
 رد هنس ادعم قاوا رهاظ قرهیلاغوح هی وخ رب زونه یابد رو قخاذا "یشا سد و

 هلا هجزآ ندیا روهظ هجکی ( سداولا ) تسد و ینعع ضدالا تسدو لاق
 هضرا نالوا ش هجرادقمرپ یرلتوا هرزوا ینیدلوا رکذ ( ةسودوملا ) رونید

 دونید هاب شعروا بو روب یضرا ندنرئک هدننزو ریما ( سیدولا ) رونید
 ۱ ودیشلبا هثطخحم سەخت مج حراش ردها هلم یاح هکهنسانعم یفاح تابن

 هجرکو بوالبق یزو كرپ هکروسنید هغلتوا لوش هدننزو باتک ( سادولا )
 قشمراص هنیرب یربو ناوارف هدناذ نکل بویلوا مشتنم هفا رطا یرلهبعش زونه
 رد هنسانعم قمالتوا یروک ذم سادو راوط هدننزو لعفت ( سدوتلا ) هیلیا روهظ
 هدننژو سیردنخ هلو و هیقوفیا ( سینترو ) سادولا یعر اذا راعا سدوت لاق

 هیق رفا



 یحاص روللاص یرضوط هنترمص اعاد ردیقل ناسح نب ةعرز ندنع كولم ناثلوا
 ن نسح ( ساو وا ) روند هثبش نانلاص ساون ارز یدلوا بقلم هلغلوا
 عوت رب هدننزو ییارغ ( یساوللا ) ردیسهنک دروهشم یاش ما "ییاه

 رولوا یسپ روق العا تیافب رولوا هدنضزا :ارس هک ردا مژوا صاي

 یادناو قلاص ءدننزو دادش ( ساوللا ) رددیست ثعاب یس وا نوزوا كراش

 ناعم نب ساونو خرتسم برطضم یا ساون لجر لاق روند همدآ برطضم
 سنا هيم كنءمه یدیا سالا ىلصا ردلماش هنجو سنا ( سالا ) رد دیتا

 فلا قرهیلوا لدو بول وا فیفح یسهرمه كسانا ردع هلغلوا ىج كنظنل
 سنا نالوا لح یو فلوم هکربد حراش رلیدد سالا هلغفلوا لاخدا مال و

 سو راضعب هق شب ند رظن هنی رهاظ یداریا جد هداروب نکیشانا تد هدنسهدام

 سیف مما سا و ینا A جیم هد هر ول ن لوق هک د فو اه هدنسهدام ۱

 لاق رول وا سوا لیصا هکر ونید هنس هل وقم هزب وآ شلصآ ندناوات ساو رد نالیغ

 قلوا میقم ( سيوا ) هکرح اذا هسانا لاق ردهنسانعم كرد بودانیوا هتوا
 0 شفلهایس یفرطرب هدنزو ثدحم ( سونملا ) ماقا اذا ناکملاب سو لاقت ردهتسانعم

 هایراج وا كراشید ییهنسنرب هلییوکس كناه و یف كنون ( سلا ) روند هبامرخ
 عیاراو شر انا بابلا نم ۳ و ا سم لاقي رد هنسانعم كد توپا

 قالطا همدآ نسلج زا یا كنسەدوک ( سومما ) هفت و هنانسا مدقع هذخا اذا

 نالوا یروقو هجزآ ینا كنيرلفایاو معلا لیلقلا یا سوہنم لحر لاق روئلوا

 امهق رعم یا نیمدقلا سوم لجد لاقي رووا قالطا نیمدبقلا سوم همدا
 هل وا رونلوا ّک او هجا هشت نا هک روند هناکم لوس هدننزو دعقم ) سالا (

 *"یفلا هنم سهن هنکمالا یا سهانلا ةربثک ضرا لاق یک یعرم ولرباپ هصق

 ربنم ( سلاو ) هدشزو روبص ( سوبنلاو ) هدننزو دادش ( شاملا ) لکو یا
 هدننزو د سد ) زی ( ر دن دنیب دح مف ن ناو روال وا قالطا هبالس را هدننزو

 تك اش هاب سبک ك نو روک ناس ory ردنا دص هج سس هکر دیسا شوق یراکش رب

 دار 9 £ هدنن زو رب ز ) س )ردندنع وت شوق ی رلک دید نکحوک هروک هننایب

 سا لاق رود هوس روتسم هدنن زو شش ندیم ) سما ( ردیمسا یدح تكندحم مات

 ندل وا نرش ردیمسا هیم و ر رهسا عباس ۳۳۳۹ كن وت ) ناس ( روتسم یا سم

 ۱ رولوا بوس
 هبلق هللاحف (ناسج ولاو) هلییوکس كجو یعف كواو ( سحولا ) ٤ واولا لصف

 كکروا بویلکلب نورد هلسس یعوقو هنسن لئاه اشرف تویص. هعمس دوخاب



 لس
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 بحاص كنس هب رخ رارسا لوف لش رود همدآ نالوا علطمو فو هن زو

 هرسبحاص یا فلا سوما نالف لاق رد صاح هکروشد هئالوا قفاو و لماحو
 ردق وش وم هتسانهف سمس هدامو ربذخ | ه رحم تب اص وا ءا نطاب یلع علطا

 علطم كنهکنالم راس رونلوا قالسطا هنراتمضح مالسلا هيلع ليربج سونالو

 قالطا ربکا سومان اک او 4تهجقلوا مرعو ففاو هبیغو و رارسا یرلقدلوا
 روشی رک هلک اونو ثفاطل هجو هلاصمو روماو رونید همدآ رهامو قذاحو روثوا
 نبوآ و هلسخ دم فطاب ناک اذا سوما وه لاق روت وا قالطا همدآ نالوا

 لاش روند هب یمن وف و هنسانعم لرش روند هفازود و هفآو روئید هئس هلم وک

 ریبدلو تعنصو هلیح هلکنآ مدآ رب هکراونید هب هتسن لودو ماع یا سوما وه

 وهو نالف سومان یا كاد لاقي ردا بس هنسهیح ینآ کردا زت ه4تهح
 "هعیدخ و رکموذ یا سوما "بحاص نالف ساسالا ىف لاق لاشحالا نم هب سام
 ( همانا در روند ید هسوما اک او هنسانعم هسبع روند هتغاتس نالسراو

 لخد اذا اصلا ضان لاقش رد هنسانعم كم رک هنس هتلموک یو هدننزو هلعافم

 هراس اذا هسمات لاقب ردهتسانعم كمهدلسف زوس رب همدآ رو ةرتفلا یا سٌوماثثا

 ثكج وکرب هلک كنون ( سفلا ) رونید هبیغوق یدو هدننزو دادش ( سافلا )
 همردصو هک رد ح راش ردا لتق یراهدژا رول وا هدنراید سصم هک ردبدآ روناح

 یآ هدن رکدلیا وخ نداهدرنا یرلیمکب هاب یرڑکا ردرولاج ییصب رب ہدنلکش

 رولوا ید هدنرهکلوا ورمو دننه هکریذ یج زنم هفحن و رلردبا بلج هنا هچاپ
 دایرف یک یدک هدنیح ییدرسا رردا رعت دنک ال کا یرظک رب رها ءاروام

 نعلا سع لاش ردهنسانعم قلوا هاب بولیزو غاي اص هلنیتححف ( سغلا ) رديا
 قتمارف ینعی یلترودک ینول هدنآزو رجا ( سعالا ) دسف اذا میارلا بابلا نم اس

 لاش ردیفدارمو هدنزو سیبلت ( سیغتا ) نوجءیدلوا ردکم یکنر روند هنبوق
 پودبا داسفا ی سان هلرسک كنهدبه ( ساعالا ) هسللا اذا مالا هيلع سع

 ( ساعالا ) شدا اذا موقلا نيب سا لاقب ردهنسانعم كمروشود هنیرب یرب

 رد هنسانعم قفلاص بوانوا هتوا یرب هتسن نالوا قلعم هلئاعف ( ناسونلاو )
 ڭك«روش هود سو و ایلدتم یی بذنب اڏا اناسوتو اسو سونی ء ءیشلا س ات لاق

 اب لاقت رد هنسأتعم

 نا وا

 قلترغب هلي كلوب ( سلا ) ردك ا یا سعا یش لاقب روند هثیش نالوآ زوب

 .كفل ربك ردشغلوا بلق دن و ءا که دن زو لاعتفا هبیرسک كنهددشم نو و كنم مه

 هلیوکس كواوو یحف كنون ( سوللا ) رتتسا اذا لجرلا سا لا رد هتسانعم

 قالطا «اوذا هدنزو بارع ( ساوفوذ ) اهفاس اذا لبالا س

 سی



. ۰ ۳ ۵ 

 ردهتسانعم كليا: نوکنرس "ییشر دو هدننزو لیعفت ( یکتا ) داعا اذآ
 لاق هنمو روند هیهنسن شلوا نوکنرس ( سوکنملا ) هسکن ينعم هسکن لاقب
 ةروسلا رخآ نم وا ةحافلاپ مخو هرخآ نم "یدتب یا اسوکنم نآرقلا ًارق نالف

 لاکشا سوکنم و ةيبصلا میلعت ف لوالاال هورکم اهالكو ابولقم اهلوا ىلا اهآرقیف
 ندد رفرب لا یاوتم عوز جوا هکر ول وا قالطا هلکش یرلک الد سیکنا ند هیلمر

 شاپ هدعب یراقایا ادتبا كغجوحخ سوکنم دالوو >> ردهدنروصو هکردن رابع

 رودلوا ریبعت شءود یسرت هکرونید سوکنم هدلو لوا ردنرابع ندقمقچ یفرط
 تدوع و سکن .یتلعو هسأر لبق هالجر تحرخ دق ناک اذا سوکتم دلو لاق

 اذا سوکنم وهف لوهحا ءان ىلع هضم ف سکن لاق روشد ههتسخن شليا

 شلاغاص ردرلمسا هدننزو بارغ ( ساکلاو ) هلیضكنون ( سکللا ) ةلعلا هتدواع
 اجاود زا محفب دقو اسکنو هلاسعت لاقب هنمو رونید هکعود وریک یتلع كنهتسخ

 هم دآ نالوا رروط یو یعاشا ینشاب )اذ ( E) ادونع هتلع تداع یا

 ردقلوا ییج كنههسک ا e هرزوا ذوذش رولک سک او یی روتد

 هدرولناسو ریپ لوش هلنیتض ( سکنلا ) هسأر "یطاطتم یا سک ان نالف لاش
 ۹۹ اف توف ندناصعاو قوع كن رنو سس قلولشاب ك o هرلمدآ

 كنو نوم ره نوه ردم یا نت مه لاش هلوا شع ود یعاشا یرلشاب بویلاق

 یزک هک نوفل ؤا قالطا هقوا لوش ھك .كنون ( سکسلا )رد یک ات ید رقم
 ا راص اذا سکن مهس لاق هلوا شلرپوح یعاسا یس رق و هلغع اف وا

 هثلب رب نالیروگ شی رک هکرونلوا قالطا هاب لوشو هلفسا هالعا لعغ هقوف
 یرافایا كاب ندنحوا كخاش ینعب هنلق یشاب كلخاش ی رگ داژود یاب ینیغاشا

 هنر دک سوق لاق روند ید هسوکنماک او ردع هدا وو هلواشل زود

 لاقی رونلوا قالطا همدآ نوبزو فیعضو نصغلا "سأر اهلجر عج دق تناک اذا

 یبوا هلغلریق یید هک روئلوا قالطا هنر قوا لوش و فیعض یا سکن لجر
 سرو اس تط لقب هخس سنکنا ادا نکن لس لاش هلوا شفلق یید
 قالطا هیسک نالوا یصقم ندندجو مرک تیاغ و روشلوا قالطا هدلو شعوط
 یرلعج مرکلا تیاغ نع یصقم یا نکن لحر لاق فور 1 هکرونوا
 ندنغلن وز ا قالطا 9 لوش هدننزو ثدحم نر ) رولک ناکا

 لوق لع هلوا ردیک قینای هرب بویمهریدلاف یرقوب نویو نکرد رکس یشان

 وعسیال رابص اذا سکنم سرف لاشه هلوا رولاق ورک بویمشتب هرات آ راس هدل وب

 هدشزو لاعتفا ( ساکشالا ) ليما قب موا افعض یرج اذا هب داپ الو هس أرب

 ةو اذا لجرلا سكتا لاقب ردهنسانعم قابو كمشود هرزوا_ هبت یغاشا شاب



۱۰ 

 مدقم هبهنسن سرقت رب هدشزو هعافم ( ةسفانملا ) [ ءائالا ف سانلا ىن ی و
 ا١ هشراعلا قیرطب نوحا كلبا دارفنا و مرک بسك هرتهج لوا بای رفت
 ىف ةارابلا هجو ىلع بقر اذا الالف هيف سفان لاقب ردهنسانعم كعشدا تیغر

 ( سرقلا ) اوفا" ىع هيف اوسفاث لاقب رد هنسانعم هسفانم ( قاتلا, ) مركلا
 كاراقم رپ قایا و كراقوپط هک ردیمما عجواو مرو هلوکر, هدننزو ج ریز فاق
 عجوو مرو وهو سرقللا هدخا لاق رولوا ثداح هدر قانبوا ینعی هدن رالصافم
 هروک هنرانای كنابطا بنک هکرید مرت نیلج را عباصاو نیمکلا لصافم یف
 قالطاهلفلوا ثداح هداروا روبرم ضم بونید سروش هنیرلفمرب كغایا هدینان وب
 ردهنسانعم كاله سرقنو یبا یدنلوا قالطاسرقن اففحم لیهجو لحما ماب لالا

 هباصا لاقي رولوا قالطا «ههظع ةيهاد و دالهلا یا سرفللا ىف مقو لاقي
 نفتمو رهام تیافبو رونید هزوغالوق رهامو قذاحو ةيظءلا ديهادلا یا س رقنلا
 ناوت و قفدم راظن رهام بیبط یا سرش وه لاق رونید هبببط ققدم و

 هنیرلغاب بولیزود ندشم وکو ندنوتل آ هدنلکش هرو ردیعما ىلح هنوکرب ندننایلح
 اهسأر ىلع و تأح لاقي ردقجهلوا تنیز یرلکدلیا ربیعت كچ الاح ررروع
 ءاي ( سیرقتلا ) اهسأر ىف ةأرملا هزرغت درولا ةعنص ىلع ذا "یث وهو سرقن

 ( سوفاثلا ) رونید هبیبط رهام و ذاتسا تیاغبو هزوغالوف زوا یدو هلیسهدایز
 یرلقدلاچ تقوم نوجما مالغا هدنرلتقو یرازامن هرزوا یرلنیآ كنسهشناط یراصن
 ندهن عنصما ك چوک یربو كویب یرب لصالا یفرونلوا ریبعت كاچ هکرونید هب هتسن
 صقر ( سفلا ) یدیا ررید لی و هنکحوک و سوقا هنکوپ بولوا ترابع
 بابل انم اسقن سوفاتلا لی ولاب بهارلا سقن لاقب ردهنسانعم قملاچ اچ هدنزو
 هفل رو هباع اذا هسقن لاقب ردهتسانعن كلبیع یدآ ربو هب هم اذا لوالا

 رد دناز یلوق سقلاو كفلم هدارو هیرظع اذا هسقن لاق ودهنسانعم قلآ
 ( سقنلا ) برملا یا سقنلا هباصا لاق ردهنسانعم قلزوبوا و ردرارکت اریز

 . هتک لاقي زولک سقناو ساقلا یج رود هکر قجهزاب یزای هل ىك. كنون
 هناود سقن لاش ردهنسانعم قموق بکس  هتاود ( سیقنتلا ) دادم یا تبا سقنب
 (ةساقتا) هبقل اذا هسقن لاقب ردهنسانعم قموق بقل هیسکرو اف سقنلا لعج اذا
 لاقن رونید ههنتسن یشکا ( ,سقانلا ) ردمسا ندررو رم .یانعم هدننزو هباتک
 روند هیسک نالوا هیراج یسهدلاو هدنزو سحما ( سقنالا ) ضماح یا سقا نل

 . یغاشا شاب یهنسن رب هدشزو سکع ( سکللا ) ةمالا نیا یا سقنا مالغ لاق
 هسأر ىلع هبلق اذا لوالا بابلا نم اسکن هسکن لاقي ردهنسانعع كمربوج
 ضيرملا ءاد هرعغو ماعطلا سكت لاق ردهتسانعم كمردنا سكت. خلع كنەسكريو

 اذآ
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 ینیدلوا كلام كن هسكربو نضاذا عبارلا بابلا نم اسفن هبسفن لاقب ردلمعتسم هللاا

 سافت وهيلع دسح اذا رع هيلع سةن لاق ردهنسانعم كلا دسح هب هنسز

 ردهنسانعم كمروک قوح ا ی آ بویمروک قیال هبهثسن نالوا هدند ییهسک رب

 عضو كنوتاخ لردك كنون ( سافثلا ) هل الها هرب ملاذا هساغ هيلع سفن لاقي

 ۱ ندذ وام ندسفن نالوا هنسانعم مد رونلوا رابعت قا هسغول روند هلا یدالوو

 ءاپ و ( ءاسفنلا ) تعضو اذا اهدالو وهو اهداف نم تحرخ لاقي ردساو و

 روند هنوتاخ هسغول ردزاج هدالیحف كناف هدننژو ءاثسح ( ءافللاو ) هدننزو

 سفو هدننزو لاخر رولک سافن هرزوا ذوذشو هدننزو دایح رولک سافت یرلعج

 . تاواسفنو رولک سفاونو یک بتک هلییوکس كناف رولک سفنو هدننزو بتک رولک
 ءالعف .نتلعج هرزوا لاعف هلرسنک كناف هد رع مالک و هلیعف كنافو یمض كنو رولک
 ءالعف نئلعج هرزوا لاعف هلی كنافو یربغ ندنرل هک ءارشعو ءاسقن وبشا هدنزو

 هساج ( ةسافلاو ) هدننزو تح (سفنلا ) یدلوا دراو یربغ ندنسهک ءاسقن کلا
 تسفن لاقي ردهنسانعم قلوا هسغول نوناخ هدنذو باتک ( سافللاو ) هدنزو

 | بالا نم اسافنو :بسافنو ابن لوهحا ءا لغ عل هك تسفنو عمك ةأرملا

 یسهغیص مولعم هدنویو ردهنتسانعم كمروک ضیح و ءاسفن تراص اذا عبارلا

 نالوا هتسانعم مد رلن وو تضاح اذا تسفن لاش دقو ةارلا تسفن لاش ردرنکا
 كل لوقت ردلعتسم هنسانعم تلهم هدنزو هفرغ ( ةسفنلا ) ردرلفمصتم ندسفن

 ۱ قالطا هلابج دن هدیرتم ف تنوار هتسوبن) ةلهم یا تیغ سمالا اه ق
 ۱ ردهنتسانعم كم ربو بع هم دآ رب ARE حیدبرب هاب رسک كم مه ) ساقنالا ( روتلوا

 لاق ردهننسانعم كليا بیغرت و قیوشت هشنا رو هبعا اذا "یشا هسقنا لاقت

 لام هدننزو مركم ( سفنملاو ) هدننزو نسحم ( سفنملا ) هبغر اذا مالا ف هسفنا
 هدننزو لعفت ( ضشفتلا ( رک یا سفنم و سفنم لام لاش رارولوا فصو ه رک

 هج رخاو هنطاب ىلا سفللا لخدا اذا لحرلا سفن لاش ردهنسانعم قلآ قلوص

 حبلا سفن لاقت ردلمعتسم هنسانعم یناغاط هقافآ یضای بولجآ یرب حابصو ۔

 , تعدصت اذا سوقلا تسفنت لاق ردلعتسم هنسانعم قمل راي بوبالتج یایو جت اذا

 لاش رول وص هک ایوک ڈک م كرس هرشط یروص یس هغلاط لزکدو

 كا كرەربو ینغولوص بویمریآ ندع یهبمشمو ءالا حت اذا ج ولا سفت

 یغولوص رهو هيف نع هني نارعغ نم برش اذا ءانالا ق سفن لاق رد هنسانعم
 لاقي رولوا ند دادضا هلغلوا هنسانعم كما هدقولوص جوا کرهریو همشط
 لوا هحو سفن لک ىف هيف نع ءانالا ناباف سافنا ةئالش برش اذا ءاالا یف سقت

 VEBA ف سفن ناك مالسلا هیلع ها 1 ثید | ف اک ردن ونننف ینا و هورکم



 یرو دعس هيف یا سفنود بارش لاقب 4وسهسبالم تعسو روثوا قالطا هفعاتو
 هدهج رد رب ینعپ هی سفثنب ۸ قاذ هفاذاذا نحآ هب رکی ا سفن ید رمغ بارش لاو

 هدورشلاب هکلب ردلکد نکن یس+ا قره آ قولوص هکرد هزهو شوخاو ریفتم
 لاقب روالوا قاللبا هلیوط مالک سفنو رولپ هيما هدقولوص رب ناه هدک دلجا
 [ نجرا سفننم امناف جيرلا اوبسنال ] مالسلا هيلع هلوف یو الیوط یا افن ااثک
 ردصلا مضوم عضو مسا [ نهلا لبق نم مكبر سةن دجا ] مالسلا هيلع هلوق اذکو

 یشنو برکلا ج رفت ابا ینعلاو اج رفت جرف یا اسفنو سیف سفن نم قیفطا
 لها نم مالسلا هيلع هلرسيلام دارلا نيلا لبق نم هلوقو بدلجا بهذ و ثیفلا
 :یرلهلک سفن نالوا غقاو هدشیدح ىكياوب ىمي ءاوبالاو ةرمصنلا نم نونا مهو ةئيدملا

 هکر دراما عوضوم هنعش وم قیقح ردصم نالوا هدنسهفیص اشنو اسبفنت سفت سفن
 سفننم امف سپ یک ةعاطا میطب عاطا رد هدنعفوم ردصم ردصم مما هدو

 مكبر سیف یلوق مكبر سفن دجاو نيبو ركملا نع اب هللا سيفنت نم ىلوق نج را
 مانشدو بس هل رازس لوا ثیدح رد هنسانعم مو فذکو جرف هک ردهدنکس

 یراطما نالوا ضح تجرو فدک یوغغو تبرک هلا یملا لاسرا لیاریز زسهیلیا

 لها دارم ندا ثیدح و رولوا كعد ردیا هلازا و عفد یتسوپ و طقو مشن

 اواو بلح + هنیدمو ترهاظمو ترصن یرلکدلیا زاربا هنیرلیوب فرط كنهنیدم
 ریز ردحهلئو تراشا هلاوحا جیرفت قحهلوا بایعوقو هایرلت واعمو تمدخ یک
 سفن هدراشدحوب هص الخ ردرابعشنم ندنسهلسقد زا نالوا لصالا یک مارک راصنا

 یزوک ( سفالا ) رک ڈیساک رولوا ردصم" یک هسافن سفنو رد هن انعم سیفنت
 قالطا هتسیجشب كني رلقوا راقو ناع یا سفان لجر لاقب روند هیسک نالوا رکد

 ( سوفللاو ) هدننزو ريما ( سیفللا ) ردیبم هنفیدلوا مظع ییصن ارهاظ رونوا

 گلو لیصحم هکرونید هیهنسن بوغمورخاف لوش هدننزو ج رخم ( سفتاو )
 سفنمو سوفنمو سیش "یش لاقب رهلوا ردا سفات هلرب یرب سان هدنص وصخ
 ییفن نالفل لاقت رونلوا قالطا هلام قوح سیفلو بغریو هيف سفانت ناك اذا

 یرصق نالوا هلیما سیف رصق ردندراصنا "یلاوم دمت نب سیفنو ربثک لام یا

 رولوا قالطا هدلو شغوط یکی سوفنمو ردهدعضومرب هفاسم لیم ییا هبهنیدم
 ىح یا [ اخراص لبلدي نح سوفللا ثریال ] بیسلا نا ثیدحقو ح راشلا لاق

 ( سفللاو ) هدننزو باتک ( سافللاو ) هلیحف كلون ( ةسافنلا ) توص هل مع
 قلوا پوغمو سیفنو رخاف هدهبر قحللوا هسفانم هدنقح هنسنر هیت
 ايف ناك اذا سمالنا بابلا نم اسفنو اسافنو ةسافن یثلا سفن لاقي ردهتسانعم

 هدنوب ردهنسانع كليا غیرد بودیا تنض ندهسکرب ییهنسنرب سفنو هیف سفانت

 هلا اب
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 هنسانعم قلوا فیعضو هقفو یدوحوو یریدت و یاد كمدآرب و یدلوا رکذ |
 هتسانعم قلوا دساک رازابیو فعضو نال اذا هم صج سنو هبأر سعن لاش ردلمعتسم
 اتروص هدننزو لعافت ( سعاثلا ) تدسک اذا قونسلا تسعن لاقب ردلمعتسم
 كنرمه ( ساعنالا ) موانناذا لجرا سعانت لاق ردهنسانعم قمروا هفلیم ووا
 نی ءاجاذا لجرلا سعنا لاقب ردهنسانعم قلوا یرالغوا لبنت كمد آرب هلل یسک

 لاقي هنسانعم حور روید هناج هلییوکس كنافو یه كنو ( سفللا ) یلاسک
 هل سفن الام ] ىلا ثیدح هنمو رونلوا قالطا هناقو هحور یا هسفن تج رخ

 تایح ماوقو حور لماح ناق یرح هل مدال يا [ هيف طقس اذا ءالا سجال ةلئاس
 نوجع#بدل وا سش لح رووا قالطا هدسح سه و یدنل وا قالطا نوج۶بدلوا ۱

 تباصا یرظن لاحرد هک روللوا قالطا هزوک زوایو دسلبا یا سفللا مظع لاش

 كمروک دزوک و نیع یا سفن هتباصا لاقب یبم هنفیدل وا روم یک سقت ردا

 ردلمعتسم هنسانعم دنعو نیعب هتتصا یا سفنب ةسفن لوقت نزول وا ردصم هئسانعم ۱

 یسفن نام عن ۲ مالسلا هيلع یسیع نع دیاکح لاعت هلوق هثمو هلیس هفالع ترواحم

 نبع كن هنسنر و كتقیقحو یتقیقحوا لدنعامو یدنعام یا [ كسفن یفام عا الو

 یدیک ا هدنو هصخو هند یا هسفن ییءاج لوقت رونلوا قالطا هنن ره وحو

 هەن یسهلوقم یزامو د ومآالب رادقم تكحهدا تغاید فیرد ریو رول وا نم

 اس یتطعا لوقت رولوا رادم هنئایح كنیکتسوپ هک ایوک هلتغابد روئلوا قالطا
 زا تنعو نیطع سشو واو طظ رقنه مدالا A خب دیام هغد ردق یا یتینم هب سعما ۱

 تیجو هاو دیهلا و ملا و دیظعلا يا سفللاوذ وه لاش ررلړعتسم هنن رانعم

 ود تقیقح رر)یعتسم هنسانعم بیغو ةفنالا یا سفنلا لهاوه لاق رد هنسانعم

 هداراو ییغ یا هبالا [ یسفن ام لعت ] یلاعت هلوق هنمو لیق ینبم هنخیدلوا مولعمات

 هندا را یا هسقنا ذکه لاق رد نبه هنن روصت تس الم ررلیتسم هنسانعم تیشم و |

 [ هسفن هللا کرذح و ] یلاعت هلوق هنمو لیق ردلمعتسم هنسانعم تبوقعو هجکشاو ||
 یج كنعوم بولوا لمعتسم هیانعم شب نوا سفن سپ هکرید حراش هتبوقع یا
 سافنا نيته ( سفللا ) یبشا ردذوخ ام ندنسانعم اوه مسن رولک سوفنو سفنا

 هاوه میسن نانلوا در هلا ويح فوج ,لصالاق روند هغولوص هک دید رفم كنظفل

 قالطا رونلوا رعت قولوص هتل یسنآ بوکح یرجنا كناوی هد بود
 هدشناربو قالوو سافنا ةئالثبو نیسشن و دحاو سفن ۰۱1۳ برش لاقل یدنلوا

 سفن تناو لعا لوقت روتلوا ریبعت یلقولوص هکر ونلوا قالطا هثتلا- قلولنادیم
 قلفلوص رب هکروللوا قالطا هبهعرجو ةعسفو ةعس ىف یا ك رع نم سفنو كرما نم

 نتعرحوا ةغرح یا هیلغ دزنالو ننسفنوا اسشن ءانالاق ع رکا لوقت رولوا |"
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 قئوط هنحاح یاضف درهبد سا سا ینجوج «دشزو لیعف ( س سنا ) هراو

 یمابیو طوفتیوا لوییل سا سا 4 لاق اذا ایست یصلا سنسن لاقي ردهتسانعم
 ( سلا ) اهاشماذا ٌدهاا سس لاش ردهنسانعم كمتروب بوروس كر هيد سا سا

 سسش لاش رد هنسانعم كلبا ساسحاو ذا فراو را كي هنس و هد زو لعش

 بطلاب ماع ردندمالعا هدنتفل ور هدننزو ساطرف ( ساطست ) هعسناذا اربخهنم

 كناط و یف كن و ( سلا ) رددنیدح یاکلا ساطست ن دص و رد هنسسأنعم

 روید هانادو ملام هدننزو دضع ( سطالاو ) هدننزو فتک ( سطاو ) 4ب وکس
 سطن لاش رد هنسانعم قلوا اادو اع نصف ) سطلا ( ردرافصو ندیآ لعف

 ماع یا سطن و سط و سطن وهو امل اع واض ادا عيازلا ,بابلا نم اسطن مالغلا

 بطلاب ام جرا رونید هب اباد و اص یدو هليهفو یرک كنو ) یماطشا (

 روند همد آ یه رود كي هبط لع هدنزو A سيطلا ) ردشلیا دیش ها

 هدهراس تاهما هلا بیبط قفدعو قذاح ح راش ببطتم یا س طن لحر لاش

 هدشزو فتک ( سطللا ) روید هسوساج ( سطاثلا ) ردا لقن ادا ر
 ندا هرغتو ریه رب تیاغب ندقل رادمو ندکلسپ و ید وا رکذ هک روشید هلاع

 هلنیتمح ( سطللا ) رذقتمز نقتم یا سطن لجر لا روف همدآ برسم هریک اب

 كي ءدنصوصخ تفاظن بودیا "ریهرپ تیافب ندکلک ابا و رونید هرلبیبط قذاح
 لاق رد سطنا دوخاب سیطن ید رفم | رهاظ روند هرهسک ندیا ماتشا و تفقد

 ليف كنون ( ةطنلا ) نوززقتم ىا سن مه لاشو قاذح ءابطا یا سسطن مه

 تفاظن هدنازو لعفت ( سطالا ) رونید همدآ نالوا سطنلا رشک هدننزو هزه
 او سابلو ماعطو مالک كلذك ردهنسانعم كلتا ماتها و ره رب تپ :هدنص وصخ

 نالف لاق ردهنسانعم قاوا هرزوا ماها و تقد تیاش هدلاوحا و روما 4

 عیچقو سبللاو مطلاو مالکلاق قناتي كاذک ةراهطلاق قناتبو رذقتی یا سطنتب
 هلا هلرکغ فیک لها هکرونید هغلف وا و هفغغ ما هليمض كنون ( ساعا ) رومالا
 هروتفو هغلقش ووا نالوا ضراع هساوح هلقمصب ب ولک وش وا لوق لع راردیا ریبعت

 هدننزو سح ( سعللا ) ساوطانم ةرتفوهوا نسولایا ساعتلا ینذخ[ لوقت رونید
 ثلاثا بابلا نم اسعن لحرلا سعن لاق ردهنتسانعم قلوا ضراع ساعت همدآ رب

 نانسو ردلیلق تفل هک هدننزو ناثطع ( ناسعنلاو سعانلا ) ساعتلا هبكر اذا

 دوبض ( سوعلا ) روند هب یشک شلوا ضراع ساعن ردلوم هنسهینب نسوو
 نکرولیغابص هک ایوک روللوا قالطا هبهقان نالوا ردبا نل راردا تیاغب هدننزو
 سوعت ٌهفا لاق رول آ بوغاص اباعمجب رادقم کیدلید مدآ ناغاص هلفلوا روتغزما

 هکر دهنسانعم قفغ ما هلیوکس كیعو یحف كنون ( سعلا ) ردلاب حومس یا
 >> ججچجچجچجچجچجچجججج
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 ردیسا كنم رکم کم هسانو هاي یا هسا ربخ لاقب رونید هبهنسن یزوق ردفص و
 یک قو یتبوطر الصا هک ایوک هلغلوا زآ كب ی وص هدفلس روند ید هساسف

 ثعاب یییدلوا ردیا جارخاو قوس ههرشط یندا ین هدنعا دوخای ینیدلوا

 هقاسیا ةسنلاب هسن لاق رود هکنکد ردنل آ مسا هل سک كيم ( ةساملا )رد هيم

 عوم لایا سپسلا هذخا لاق روند هغلج ۲ ك هدننزو ززا ( سیسنلا ) اضعلاپ
 یدهح ةیافیا یسسن هيف را لوقت رونید هنتفاطو حسو تيان كاسناو دیدشلا .

 روند هتسهیش حور هدند و هيلا ایا سسنلا مر ک لاقت روید هتعسط و تلبج و

 ییلپا کود هی رب ره كرمط ییا هدندب و هحور دیش یا هسیسنالا قیام لاق

 هنب ر یر بودیا داسفا نس شا هدننزو هزب زا ( هسیشا ) ردنا قس رلنآ

 كنوطوا نانایو سانلا نيب لاکیالا یا ةسیسلا لهاوهلاقب ردهنسانعم كمروشود

 ةسيسنلا ددح وه لاش رد هنسانعم ٽعط و روید هش وطر ندا نوکت هدنح وا

 همه غلب لاق هدمو رد هنسانعف ج ود هیش و سه قمر یک سیسنو ذعیطلا یا

 ردهرزوا كاوا ناه بول وا لڪ وا نالف ییعب توع داک یا هتتسسل و هست

 نالوا هتسانعم هقیلخ | رهاظ روند هقوعو لوصا انفو وک هلنیتعط ( شلال

 هل رسکو یف كبو ('نساتسلا ( هيدر لوصا یا سست مه لاش ن دیعج كسي

 داع نم ایح نا ] ثیدلا فو راررو كرکس هلغلوا یرلفایا ررب هک ردقولخچ سنج رب
 1 دحاو قش نم لحرودن ممه ناسنا لکل ۱ EE ب ممل وسر اوصع

ح هل رال نایصع هربمغیپ نالوا ثوعیم
 ۱ پوریا سم یرلن آ ىلع و لح قح ترماو>

 قرهبارهصو درکس یک شوق هلغلوا یرلقایا رربو لا ررب كنب رب ره یدلیاساتسن

 ضرقتم رلذل وا خرو سم لوا هکیدب د روضه و راردا عر تانابن یک عاهب و بو رو

 یدش وا قلخ ةدح ىلع هد هر ول نم تروص رلثل وا دوح وم هدنفلخ لوا لاو رلبدل وا

 هنپ رکیدو سانس هنن رتو سان هنر ردسنح چوا هد هرو نم هَقباط ضعبلا دنعو

 یراثیحو ردق كرلنوب دوخای روند هنیریشید سناسن لوق ىلع راربد سناسن

 ردرلنوب یوق جوجأمو ج وجاي هدندنع راضعبو رولوا ىلعاو مفرا ندسانسن
 هکر دقولخم عوار هدنروص ناسنا دوخای رده وص موفر ندمدآ یب دوخاب
 یسیمدآ ناب رلنو هدرناسل ردرلفلاحم هناسنا هدهرشک ءایشاو ج راخ ندناسئا

 هنمو ح راشلا لاق ردروکذم هدنلصف یسهکلوا نم هدام ناهج هک هتن رد رلک دید

 هد دش ریس سانسنو [ سانستلا یی و ساثلا بهذ ] هنع هللا یضر ةريره یا ثیدح

 عی و قابرمس یا سانسن تاذ قا لاش رود وشاف نددسنسن رونلوا قالطا

 هراس یا هسانسن هللا عطق لاش و عیرس یا سانسن برف لاش ردهنسانعم هدنورو
 س

+ 



 (دسودلا ) اسدن ناك اذا عبارلا بابلا نم اسد مالفلا سدن لاقی ردهنسانعم
 ۱ اورا ) نوحما یراکدردشن رود رلقج وچ ٤اد روثلواقالطا هنکج وب ناغروسا
 بوک روئلوا قالطا ه ها نالوا منافو یار هغالئوا هحزآ هدنزو روبص

 ( سدنلا ) متم ینداپ یضرت تناک اذا سودن قال لاقب رردشترود هی أ یرب
 عفوف هم رم یا سدنتف هسدن لاش ردعواطم ندنسانعم قلاچ هر هدنزو لمت

 یرېبط هدب عضو اریز ردشلبا شیوشن فلؤم هک رید حراش هغ ىلع هدب عضوف
 _ یس پولاچ هزپ یبهسکرب مدآرپ سدن سپ ردعجار هعورصم یریضهفو هعراص
 هل رخ رب سدنن و ینا رولوا هنسانعم قماپق هنیزرغا كن هک لوا ینلا نوجا قمامقج
 رابشالا سدن لاقب ردهتسانعم قهردشارا قره ریدش روص یک کرک بوشود هند زآ
 لاقب ردهنسانعم قاط ندنفارطا هلفلوا قوج كب ویوص كنيوقو اه اذا
 برشم كبسو هفلش هدننزو بارحم ( سادنلا ) ابناوجنم ضاف اذا رئبلاءام سدنب
 هدننزو هلعافم ( ةسدانملا ) ةفيفخ یا سادنم ةارما لاش رووا قالطا هنوناخ

 هتعاط اذا هسداب لاش رد هتسانعم كلنا عضو بقل دب هنب رب یرب لوق ىلع كم رود

 رد هنسانعم كمشورو نوعا لوا رهالن یرلالیطفو هدایز هدربس تعرسو هزبانوا

 كمشدیا عضو بقلد هنبرب یرب هدنزو لعافت ( سدانتلا ( هراس اذا هسدان لاقي

 هدنس هدام سحر ( سح زا ) باقلالاب اوزیات اذا اوسدانب لاق رد هنساتعم

 بایت ردد آ هب رق رب هدفارع هلپوکس كنارو یحف كلوا ( سرت ) یدنلوا رک ذ
 هک كنو ( نایسزنلا ) ردندصاضا ءاعا (هسرا ) روئلشیا هداروا هیسرت

 كنون ( سا ) ردهنایسون ید رفم رولوا العاو دوجا تیاغب هکردامرخ عونرب
 بابلا نم است ةقانلا سن لاقب رد هنسانعم كمروس راوط هبددشت كنيسو ىف
 اهرحز اذا ربعپلا سن لاق رد هتسانعم قلرازآ یراوطو اهقاس اذا یناثاو لوالا

 اسوسنو اسن "ربا سن لاقب رد هنسانعم قعروق هدننزو سولج سوسنو سنو
 قاوا ذفاو كاشیا بويا یارو ریخأتو بویغشوا اعاد هدص وصخ رهو سی اذا
 لك ءاضلا مزل اذا نالف سن لاق ردهنسانع« كمك هلع ر لوق ىلع ردهنسانعم
 / هب وص دصاخ ردردصم هدننزو راکذب هک ناتو سنو اع رس بهذ وا رها

 قاوا ناشیرپ جاصز ةصاخ ءالا اودرو اذا اساشو اسن موقلا سن لاقب ردهتسانعم

 ییا هلآ سن هدنزو هلزاز ( ةسنسنلا ) تشعشت اذا هجا تسن لاقب ردهنساتعم
 اهقاس اذا ربعیلا يتسن لاق ردنمضت یدیک أت یرارکت نکل ردقدارم هدلوا یانعم
 فعض اذا لجرلا سنبت لاق رد هنسانعم قاوا نویزو فیعضو هرجز اذا هنسنو

 .كمسأ نیس لیو عرسا اذا رتاطلا سنسن لاقب ردهنسانعم قجیوا هلتعرس شوت و
 ندنسانعم قيروق ( ةسانلا ) ادراپ اوبه تبه اذا مرا تسنسن لاقب ردهتسانعم

 ردقص و
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 یبریسا هکروند هب یصاص ربسا كلذک باودلا عاب یا ساخت وه لاق روئلوا |

 هلیحفو یرسک كنون ( ةساخلا ) قیقرلا عايب یا ساخ نالف لاقب رووا ريبعت |
 نالوا ثداح هدنغتل وق كنهود ( سخانلا ) روند هنتفرح فالیج ربساو قل زابناچ ردعما

 نالوا «دنناي یغوریوق كنءودو رواوا ندنسهسک پیوا نالوق هکرونید هغالتح

 ندو عب هراد لوش شخانلا ةر رادو روتند هنسیک غاط ج کو روند هل زو وا

 هب رکو 9 هح راو هنی رکک ج وپ رولوا هدنتلآ ا هک ردناشن نالوا

 ریعب لاق روند هود نالوا زویوا یرلناپ كنغوریوق ( سوخماا ) رونلوا دع
 یدو هدننزو روبص ( سوخلا ) هبنذدنع برج یا سخا هل راص اذا سو
 اد زب قح هنلغب ناطپ كنمود هدننزو ربما ( س تا )در هنهک كنسیع غاط
 PE هالوق رخ 1 یرلقدلغب هتل آ یراق كنود هدننزو باتک ناطبو روید

 بورُکع هکیلد لوا بولد یباغآرب هلغلالوب بونش آ ییلد هکرونید ههرکب لوشو
 یهو سیخ ةرکب لا هلوا راشهروک هکیلد لوا یتحاغا هرکب نروط یروقرآ
 ( سالا ) عستلا بقثلا مقلتو اهطسو ىف هبيشخ بقنتف روحلا لک ا نم اهسقت عستيام

 هرزوا هجو نانلوا رک ذ هک رونید هجاغآ كحوک لوش هل رسک كران ون ( هساخلا و )

 ششراق هلدوس نویق هدننزو هنیفس ( ةسيَلا ) راردا راوتسا هنکیلد كنمرکب
 تبرش لوقت رونید هدوس یشک | شمش راق هلا دوس ولتط كلذک رون د هثیدوس یک

 كنوت ( هسخ نا ) ضمالاو ولا اذکو اب طلخ ةحنلاو "زیعلا نيل یهو ةسبح
 هيز یا هس نب اوه لاق روند هکم رود هس رودلواقالطا هباتزلادلو هل رسک
 هکر دام هام تاکود ون رهبر یرب یر الوک وص هدننزو لعافت ( شالا
 سخع هلا وص هرخ آ اه دحا کن هک دشوار واک ور | دارم

 سک دحاولا ناک ضعف اهضعب بصي یا سخانت ناردغلا لا رولوا ردبآ عفد و

 اضع و رد هتسانعم رود ها وکس كلاد و یحف كنون ( سدنلا ) هعفد و رخالا

 اذا لوالا بابلا نم اسدن مع زاب KY لاقت رونل وا لابعنسا ید هدکیرود هلفایا

 عاقمسا كاپ یسس ول رک رولوا فصو سدنو هلحرب هسدن لاقت دقو هب هنعط
 مهف ریتو كرر زو فلا توصلل عاقسالا عيرس یا سدن وه لاقب رونید همدآ ندا

 قمر بوروا ییهسکرب سدنو مهفیا سدن لجر لاق روند همدآلاقتنالا عیرسو

 رد هنسانعم قاق هغرالاندل وبیمدآ ریو هع رص و هه رضاذاضرالا« سدنلاش رد هنسانعم

 نظ هلتلاج کیدلبا نقیو قیقح مد آرب هیسکرو هاح اذا قیرطلا نع هسدن لاقي
 دضع ( سدللا ) هقح مل انظ هب نظ اذا نظلاهیلع سدن لاق ردهتسانعم كليا ناکو

 لحر لاق روند همدآ یحاص تناطفو مهف هدرنو هدننزو فتك (سدنلاو)هدنزو

 قلوا مهف ربتو كریز هسکرب هلنیئعف ( سدنلا ) معف یا سدنو سدنو رک ذاک سد
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 قااضوا هتلسشم و تحز تیافب یناویسراپ یدآرب و هافج اذا ثلاثا بابلا نم

 (نسوهلاو) نف ( سا ) هتفشاو هع اذا االف لبالا تسح لاقب رد هنسانعم
 سو هعلاط سح لاقب ردهنسانعم اوا درابما زسروغواو نتوقف هیمض كنون

 دسح و سی مایا یهو سحنوهف دمسدش سمالناو مبارلا بابلا نم ةو و اع
 هلی زدلپ ځم هیالح ز هدکلف هلیس هینب هیئت (ناسصلا) تاموددمیا تاسح و حرفك
 نارف عف ولاقب روئلوا قالطا نادم هب هرهز هللا یرمشم هکه روئوا قالطا

 رولوا فصو هی قل ايق هدننزو ريما ( سپهلاو سحاللا ) ی رلاولحز یا نیصنا
 رونبد هراهنسن زسروغوا هلیه# كيم ( سحانلا ) بدجم ىا سبح و سحا ماع لاقب
 كانال س هرزوا سایق ربغون هروک هناي كح راش ماشم یا سحانم یه لوقت

 یئاوکلا سابعلا وبا کھ باال تاکرح كنون ( سالا ) یک ماشمو موش ردیعج
 چولو هنسانعم را رونید هشنآو هنسانعم رطق روند هرقاب ندنایئدعم ردیتاور
 ساعت هکر د حراش روند هنسهرارم نایا یهو بوشود نکر ولیکو د ر ومد و

 طوفس هد )هد ابلاغ هلفلوا فراعتم انعمو و بونید ید هولع صلاخ زسنوخ
 ةعيبطلا یا ساحلا رک وه لاقب ردهنسانعم تعبط ساحو یہا ردشلوا عقاو
 ( سها ) هلصا غلبم یا حس نم نالف ساح لاقب رونید هنلصا غلبم كئبث رو

 قمردشارا قرهریدشروص یک یک رک بوشود هندرآ كربخ و مالکرب هدننزو لعفت

 ردهنسانعم قمقحآو رابشالب اهعبتنو ابنع ريخ اذا رابخالا ست لاقب ردهنسانعم
 ج ا نوحما یکیدحا دوخای نوجا كمحا اود مدآربو عاج اذا لحرلا ست لاق

 یسهفلاط یراصنو هل ع وجت اذا ءاودلا برش" سخت لاقب ردهنسانعم قمروط
 اوکرت اذا یراصنلا سخت لاقب رد هنسانعم كليا "ربهرپ ندنلک | مل هدنرلهد وهعم مایا
 رابخالا سعهتسا لاق ردفدارم هدلوا یانعم یا سخت ( ساعتسالا ) محملا لکا

 یجزکس نواو یجندب نواو یجشا نوا كيآره هدنزو درص ( سحلا ) اه ینعع
 یرغوط هنیرخاوا كيآ ره كلذك رونلوا قالطا ءراهجک جوا نالک ءرکمند دمک
 یهباد هلیوکس كنهمج یاخو یحف كنو ( سخاا ) رونلوا قالطا هراجک رم
 رد هنسانعم كعرود هلیس هل وقم هردنکوا هنن راي دوخای هثدههنک ! نوحا كعرو

 دومب امنجوا اهرخوم زرغ اذا ثلاثلاو لوالا بابلا نم اسم ةبادلا سخت لاقي
 عوض لاقت رد هنسانعم كيك بوغوق كرردشت رود هب هباد کیدنب كن هسکربو هوحم و

 ردهنسانعم كمروک نا هبه ركب شفسآ ییلدو .هربعب هب نیسخان هودرط یا

 هسکربو رک ذیس اک ساخاا ایف لعح اذا ثلاثثا پابلا نم اسم ةركيلا سخم لاقي
 لوهعلا ءانن ىلع هم سخن لاقي ردهنسانعم قلاز[ ىا كندوح و بولوا لوزهم

 رعت زابنأج هدزماسل هکروتد هیحناص راوط هدننزو دادش ( ساخلا ) لق اذا

 رونل وا
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 جاقرب هدندروب بیاک ینب ( سیرابلام) هنسانعم نانس رونید هنرغ قارزمو

 هدسلج دلی كنون ( ةسثلاو ) هدننزو سيح ( سلا ) رونلوا قالطا هرلییوق
 یک | هدرانعمو ردهنسانعم گردو ردهنسانعم كلیوس زوس پودیا تعرمس

 یاثلا بابلا نم هسو اس سلجلاب نالف سام لاق رونلوا لامعتسا هدنماقم نن

 سوبعورشرت هدننزو رجا ( سیالا ) كرحام یا سام لاشو عراق ملکتام یا
 سبا هلنیتم ( سا ) هسباع یا هجولا ساوه لاق روند هیسک هجولا
 یانعمهحرک فلوم هکرید ح راش ردهنب رلانعم نوعرمسمو نوقطان ردعج ندنظفل
 هنسانعم تعرس لاو ماکت نکلای سس نکل یدلبا دقت همد یتعرس هدلوا

 ( سجلا و ) یرسک و یصف كنون ( سجلا ) ردتش هدهراس تاهما ینیدلوا
 هدیلب و راده هدنزو دضع ) سخلا و 8 هدن زو فتکح ( نسا و ( دانید

 سج و رهاط دض ساو کاو سه و سو نت وه لاقي رد ما هکرونید

 "ىلا سج لاقب ردهتسانعم قلوا رادرم رولوا ردصم هساجو هلیصف كنون
 كنم ریه 21 ساحمالا ) رهط دض نيمالاو مبارلا بابلا نم هبساح و اس سم و

 اسح هلعح اذا هسحو هسحلا لاق ردهنسانعم قلق رادرم ( سیعلاو ) هلیرسک
 ضناحو یراکک تیم دوخاب سخت e هک ردیمسا كن هنتسن لوش سیجت و

 فوخ بع و قشع تك هشاط نڪ بودا زرح ندهنسن رادم 9 یسهفرخ

 N ید دوعت همس روب راردنا قیلعت هنی رنوب كصخ* قحەنلوا

 سحخاو مجلا ن رغب ل ردقلا ءاج اذا 2 هنم و هدنزو ثدحم رردا قالطا

 دقرخ وا یولا ماظعوا رذقلانم یش مسا سیجالاف سدنهلا و فوسلیفلا الو

 راد یسهغاط ن > ارز هب نجلا عولو نم هیلع فاح نم ىلع قلعي ناک ضياحلا

 1 لاش رد ه:سانعم قلوا راد رص هدنب زو لعفت ( سولا ( رردا ترس لد هنسا

 دارم کز ویا للشبا شیا ر كح ەدىا rd ورح ندقلراد نم و سختف ةت

 هب ج رخ العف لعف اذا لجرلا سجت لاقي ردقفقص ندنآ دوخاب هلازا ینلارادرم

 ( سجانلا ) ردندبابوب ید نحو معأت هک هت ردن وجا بلس یمانب كنو ةساجلآنع
 یرلدنجم هک ایوک رووا قالطا هتلع نالوا رلوکوا الصا هدننزو ربما (سجلاو )
 یاو یبعف كنون ( سحلا ) هنم ارال ناک اذا سیو سجان ءاد لاق یدیازجاع
 هب یطابو لظم یا نسح سا لاش روید هشدا نالوا مهد ف۶ لطم وک كوله

 فا رطاوراطقاو تردادق ةدراب یا س ۳ حد لاش روند هبهد راپ عید شا لوح

 زستوقوزسروغواو رونید هغلزسروغوا سح و روند هنامطو هزو ش۶ وط ییاوه
 ۱ فص ولاب نی و سم وه و شک دف لاقت ,رد ردض)اب فصو هک وئید ۵ هست

 ۳9 ةا لاق زولوا ودصم هنسانعم كليا افح و دعتساا دض یا ةفاضالاو

٩ 

۱ 
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 ردهنسانعم ءالاق دج و هیدمو منع كئاهو یردمو هک كتهیفوف یانو كنءددشم

 مول الصا هتسیدنک هلفلوا راعي كب کروند هیسک لو هدننزو لام ( سالا )
 لجر لاش هلوا ناوف ليو فیفخ تباغب لوق ىلع هیلوا ديفمو رزم باتعو
 یم ینوب فلم هکردپیخ شابط فیفخ وهوا باتعلا هسیف عفتیال ناک اذا سام
 قیسانم هارو هلفلوا یمام لصا سپ ردسشلیا تب قرهلوا لتعم هدنسهدام

 زوجا ردا یمظعا هکردیما رهوج ینمیرج تیفیذ فورعم سامو یہتا ردقوب

 ردا هراپ هرابورلشید یسنوط هدزعآ ردیاسک یه رچ داسجا عیج رولوا یردق
 توشروف ینعب صاص راکا قحا لوا رک راک تالآ یلاثما رومدو شتآ اک او

 راوتسا هنجوا كبقشرلنلد هنن یمهلوقموحما بودا قصس هوش روق ردماریئأت
 الاح رهوسجوت رداطخو نل كعد سالا هلمالو هعوطقم فا هدوو راردبا

 اپس نا فلژن هکرید حراش ردقجهلوا فورعم رهوج نالوا ربعم یا سالا

 ( ساوم ) یمتنا ردلقم یغد یتلوا یبرعم سالا سام و ردشلوا بهاذ هنلوق
 سیوم و یدبا یدادفب نقثم بناکرب ساوم نب سابع ردندیماسا هدننزو دادش

 ( ناسیلاو ) هدننزو سیل ( سیلا ) ردندنیمکت رد هدننزو شیوا هک نارع نا

 كاب ی و زنضحا اذا اناسیم و ايم سيم مالفلا سام لا ردهنسانعم قفلاص هلاصف
 رشکت یتضمودرد كنهسکرو نجم اذا لحرلاسام لا ردهتسانعم قلوا لاباالو

 ردیعا مظع رچش ع ول رب سمو هتک یا هضم هلاسام لاق رد هنساتعم كليا

 مزوا یروق عون رو رد راک دد یجاغا یرمب ناب هدیکرتوسوطول هدینانوب رجشوب
 سالا ) ردیالوا مع هرزوا دحاو قاس هکرونید هبهصآ هنوگرو ردیسا

 ردرافصو ندنسانعم رض هدننزو دادش ( سایلاو ) ؛دنزو روبص ( سویلاو

 رؤنید هنالسرا نی رو قرةنلاص سایم و هیسک نالوا ررو ین الو ینلاص
 ( سیقلا) ردیعسا یسرف كنهسک مان ىتفلا هرج ن قیقشو روند هدروق ندعابسو

 دق هدننزو نوحج ( نوسیلا ) رتهتاذا لجرلا سی لاقب رد هنسانعم قفلاص
 كنءروچشم ةکلم نالوا هبقلم هلا ءاز و روند هنالغوا رملد ارالدو بوخ یتماقو
 اد هدننزو ناغطع ( ناسیلا ) ردهبواعم نب دز ما لدحم تنب نوسیمو ردیسا

 لوق ىلع ردیسا كکوکر هدنجر ءازوج و روند هیسک نیرو قرهلاص

 هقوک هلباهرمدب ناسیمو رولک نیسایم عج رووا قالطا هبکوک یلالتمو رهازره
 ردب لیل ناسیمو رونید یاتسیم هلو ةدایزو یناسیم هدنتبن رددآ اضقرب هدننایم
 ردیسا كنبرب كبکوک ییا عقاو هدنزنم هعقهو ردیسهجک باتهم هک ردیعسا
 لذ اذآ هيم لاق ردهنسانعم كا كلا ه هنمنرب هدنازو لیعفت ( سیبقلا )

 قواوهنسانعم حابصم روید هغارح هدنازوساط رق ( سارملا ) 4 نونلا لصف )

 قاردنو



 لات

 اذا سلعاو سالماو لو الا نم سلما لاش یک ییدشویص ندلا كنواص
 ىلع ه سصد سلتما لاق رد هنسسانعم قعراق هلتع رس هرزوا لیصا سالتما و تلفا

 نیقشاشرک شیا ندنلا هدنزو هسوغاف ( ةسومالا ) فطتخا اذا لوهصلا ءانب
 روند هغاجواو هشت[ و ءاقرخ هاقج یا هس ومام یه لاق روند هب ولاخ نادانو

 ردهنسانعم طابشنو شنح هلئیتعف ( سا ) روید ید سومام هدانعم ییاو

 ناسنا نالوا هدرولناس و ولشای هدننژو هر ( ةسنملا ) طاشت یا سنم هيف لاقت

 ردهنسانعم كلبا شارت هلبئوکس كواو و یصف كيم ( سولا ) روند هناویحو

 ید در كلی هقا هک ردتول هدنظفل یسو هقلح اذا اس وم سو هسا قت سام لاش

 ءامنم ق یگ یسماذا قاتلا حر سام لاش رد هنسانعم كلا كا ندنسنم كک را

 ۱ لاق رد هنسانعم كليا ناب ییلصا كنرنفل یبوم نالوا هتسانعم هرس واو لعقلا

 یتعی نونم نظفل یسوم راضمب اب قلحم یتلا یسولا سسا یا ةديبع ویا سام
 ی سپرد هدننزو لبح قع لعف ندنظف) یهود ضعبلادنعو رردنا ف رصنم

 نلوا دوخاب رول وا ٹن وم هد ولو رغلوا قاا نیو درب ات | بولوا هیلصا

 تسس وا لوقت ردندنسهدام هاسا نالوا هن سانعم قلح رد لعفم یزو ضعبلادنعو

 هرابع قحاریز ردتشتا برطضم یالک فوم هک ردد ح راش دعقلح اذآ هاو

 نوتیو ةیلصا ءايلاف تیسوا نم لعفموا نونالف ةيلصا ماف سولانم ىلعف وه و

 هبه زسا هک یظفل یسوم رک یاب و بم هلهح و و هدحایصم ردقفل وا تس هلی رابع

 قرمصتم سپ یدندرد لعفم ندنسهدام یسوا ینزورد هدناز یمه رلضع رونید
 یدد یک لیخ ردلعف یزورد هیلصا یی راضم و رولوا نونم هد راکت تلاحو

 لعفم یئزو هرزوا ینای یرابنا نا و رولوا فرصنمربغ هلغلوا ءروصقم قلا سپ
 تیکس نبا و یک تایلبح رولوا تایسوم هسیا لعف و رولوا یساوم ییج هسا

 ثناو و هدیخاشا و یسوم نون مهضعم و تفلوم سپ یدلیا ی رب .یتسلوا لعفم

 هيلع نارعی یسومو یبنا ردفرص طیلخ هدنددص نایب یهعا تاک یرالوق الوا
 اش هلا همد نیشو هب وص وم ردبک س ندنظفل اش لا ون ردیارمع ظف) مالساا

 ندنفوخ كنوع رف هرکصندقدر وغ وط یس هدلاو یاسوم ترهح رود هج اغا

 رصق كنوع ف كرهدیا نایرج یدرویلاص هلنبرم بودبا عض و هرجا هقودنصرپ
 جنامآ یسهحوز كنوع رف یدشلاف بوشلبا هند كحاغ رب عقاو هدتلا یتا رسم رح

 بودا مایق هنس ەر هرزوا ییدلوا فراعتم یسهصقو ذخا بوروک یرلبانح

 كفلؤم رلیدئد یسوم بودا بیرعت هد ریدلیا هیمع اا قم یم هلبسو

 هلغت وا تشم هلی اونع وهبتیشم هدنارو لوق ىلع ردهرزوا قایسو یاب 3

 هموم نشو یف كم وهرتبشم و رایدید یوم بر 9 , رکصندقدلوا مساا

 ی هم ها سس کد

 سس



 هدنسانا عج هک رد هکر ب یعلمو ةمردلا ىف ةيايب یا ىملم قان لاق روئید هب هفان

 كعيبا لوفت ردلعثسم هنسانعم عطف زسکشلیا هکر دندنسانعم هحالم رووا ملکت
 یسللا كتهباب ساسالا ىف لاقو لا عجرالو تلفت و سلقت يا :دهعال یا یسللا

 ( ةسوللاو ) هدنزو همارک ( دساللا ) ةدهع الو ةعبت اب قلعتال قلا لا یا
 لاش رد هنسانعم قلوا راوبه و قع ربص و زود یک یعایا لا هنسنرب هم كيم

 ( سلمالا ) نشخ دض لوالاو سماللا بابلا نم ةسولمو ةسالم سلمو *یثلا سلم
 سلما رج لاش رونید هبهنسن یحربص راومهو زود ردفص و دروب نم یانعم
 لثلا هنمو رولوا قالطا هناوسیح نالوا مو غاص یترص و ءادلم ةرضس و
 ۳۳۹ هبحاص ناش لح را ماها هوسق بمب ۸ ردلا ق الام سلمالالع لاه +

 رولک ناسآ هلالوا غاص یسهفرآ تنمو درد ییدکح كيهباد نالوا شای یس هقرآ

 تدش زودبود هک ایوک رووا قالطا هشيا دیدشو تضع ولتنحمو ولتجز یلماو
 هبهداپ لوش زدیئنوم كلنا ( ءاسللا ) ددش بعتم یا سلما سجخ لاق ردهرزوا
 هک هتن هلوا ناسآ و لهس ییرج هزاغوب هلفلوا راوکشوخ ولمحما هکر ونلوا قالطا
 قلا ةسلس یا ءاسلم رجلاش رونل وا قالطا لاسلسو لالز هیوص نالوا هوا

 هاسلم نیل لاقت هلواراومه یمط هکر ونلوا قالطا هدوس یشک | شلتاق دوس صلاخو
 س هینب رفصم ( ی هنلیوأت تم مش ثینات هدار و ضع ارج ب ت شماحیا

 هغلراوه اعو هدنمط رونلوا قالطا هدوس هجشک | شلناق دوس ساخ یدوب
 هکرولوا قالطا هنسارا ون هلا ماشخاو روئوا قالطا هنتقوراجن فصنو یتبم
 هدنفلارا شيق هلا فیرخ لوا ىنعي هلا هیرفصو رونلوا قالطا هرفص يشو
 سلما كنفو و كسکره هلبس یعاطقنا كنهریخذ هک روتلوا قالطا هنآ نالوا

 پویلترپآ هکروند ههتسنرب رعارپ هشيا هرجا یادغب ءاسیلم و ردمایا قوا
 ۵ )مه ) ةسيلمالاو سيلمالا ( ردب دآ نضح رب هدشاط و یک قومرق رانا

 یجج هیلوا یربا تابالصا هدنآ هک روللوا قالطا هنابای لوح لوش هک
 شيلا ادو ةسيلماو سیلما ةالف لاق رولک سلاما قرهلوا اش و رولک سیلاما
 ۱ ردکع۵ بوننم هاوخ نانوارکد هلخبسن یاب ( یمیلمالا ) تابنا سبل یا یلاماو
 زکدرکچ دارم ردیوسنم هلوج لوا کرک را نا یراک دید الخ نامرو
 6 ایوک هیتهج قمالوا یک درک رارید یمیلما ناعراکا هکرولوا ران عونرب
 یرلکدلیا اف یا نت کا هدننزو هنابج ( ةساللا ) ردوسنم هیاروا
 لاعتفا هلیدیدبعت كي ( سالمالا ) راردبا هیوست ینبارت كنالرت هکروند هب هتخ
 زار ایا نو لمفت ( ( سلقلاو ) یدیا لالما لا هکهدنزو
 ردهنسانعم قلتروق بولپ ریص و بوشویس هدننزو لاعفنا ( سالعاو ) هدننزو

 ۱ 19 ثك و اص
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 قمردلاط سقم هدارو یدلوا بقلم هلکءد هلوش یا ءاش فیک رعشلا سقع

 ردهنتسانعم كم ود هدعم بونالوب لکوک هلنتعف ( سقلا ) ردذوخأم ندنسانعم
 قوح ك یوص ) سیققلا ) تهغ اذا عبارا بابلا نم اسقم هسش تسقم لاقت

 ه وص هدنن زو هلعافم ( تسقاملا ) هبص رك | اذا ءالا سقم لاق ردهنسانعم كکود

 سکع ) سکلا ( هطاغښ و هاش یا ا وح لسقاع وه لاق زد هتسانعم قم اط

 كسک | ندن رکد عب كلعا تنایخ و ردغ هدالماعم هنلام قلئاص كمدا زب هدن زو

 الام ینج اذا یناثلا بابلا نم اسکم علا ف سکع لاقی ردهنسانعم قمل آ هلیا ایم

 رد هنسانعم كلعا یدعت و رظو هصقنا اذا *یشلا سکم لاق دهنسانعم كقلسک او
 هسکرب:هدرازاب هدنیلهاج هکرونید هبهعفا لوش سکمو هلظا اذا االف شکم لاقت
 ریبعت جاب الاح ىدا هیرض نیعم هروک هنعاتم هکیدا رارول آ ندن آ هدقدناصهنسنرپ

 ندراجمو ندلیس ءانباو ردعیاش و یراج یلهاج ظلوا هدهیفالسا راید هک رد: رلکدلیا
 هدردنردو هدنشاب یریک زلردما رببعت لطرق اک | هدک ارتا راید ضعب رارول آ ید
 لاوما مشع ینعی كرافدصم سکم دوخاب راردا ذخا .ید ندرلندبا رورم بوئلک |

 کشت دابا اقیتتسا تول یی هدو ی رولو ا دیش ی
 لخدال ۳ تی حراشلا لاق ردردصلاب هیمس و و روند هب هجا ینیدل آ هدایز

 ةيلهاط اف قاوسالا ف علسلا ییاب نم ذخأت تناک مهاردوهو [ سکم بحاص ةا
 هب ییعج اب سک ام هرزوا انعم و "دقدصلا نم هغا رو دعب قدصلا ةا ناک مه رد وه وا

 هلتتض و صرح هدارشو عیب هدننزو لعافت ( یک املا ) روند هباقا ی رک ماظو

 لعام ( ةسك املا ) احاشت اذا عملا ف اسك ام لاق رد هنسانعم كمشدياإكلد رس
 ندن رکد هسیا عیاب رد هنسانعم كليا تنضو صرح هدنسارش و 2 كلامرب هدننزو

 اذا هیف هسک ام لاش ردنرابع ندکمربو اب كسک ۱ هسیا یرمشم و كمسيا هدایز
 رگحذ هدنسهدام سکع ردعابتا هنظفل ساکع هلبرمسک كيف ( ساکلا ) هحاش

 كمروس هلتدش و فتع یهاد لوكس كمال و یصف كيم ( سللا ) ىدنلوا

 قلوک ارف و ادیدش هفاس اذا لوالا بابلا نم اسلم لبالا سلم لاقل ردهنسانعم
 قمرقح هلیررط بويا یحوقو طلتخا اذا مالظلا سلم لاشا رد هنشانعم قعش راق

 كنءزمه ( سالمالا ) امقورعب هیتیصخ لس اذا شكلا سلم لاق ردهتسانعم

 طلتخا اذا مالظلا سلما لاش رد هنسانعم قشراف قاوکا رق ید و هلیرسیک
 طقس یا كناش تسلما لوقت ردهنسانعم قلوا سلما بولیک ود یرلک و كنويفو

 نیکشا تیاغب هک رونلوا قالطا هود لوش ءدنزو روبص ( سوللا ) اهفوص
 یا سولم لبا لاقب هلوا ردیا قبش هراس هسک ههر ره هللوا هدندورو
 هدنورو تسح هدهجرد تیام هدننزو یزح ) ىسلملا ( راسم لک ف قیاس قانعم



N,اش نا سا تا و  
 ۱ ھ ۱
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 سم هدنزو ماطف ( ساسم ) ردناودن مالعاو و ردنوناخر هید زا دیبا ھم كوم
 ساسمالشپ س٤الیا ساسمال لاقیف يک لازنو كارد ردیما لعفرسا لودعم ندنط هل

 ایا یف كل نا ] یلاعت هلوف "یرف هبو هنسانعم هعشباپو هکد نسرولوا رماح یمن
 اماو مالا ساسم لاقب دقو ةويح وبا ةأرف ذاوشلا نم وهو [ ساسمال لوقت نا
 هب زا ىلع ابوصنم نيسلا بصن و میلا مكيف [ ساسمال ] ىاعت لوق :روهشلا:أرلاق
 سپ نوسنفوط بوکد هسکر هدب هلو هیسک رب مدب هل ییعب سما الو سماال هانعم
 هلمو ردهنسانعم كکد هنبرپ یرهدنن زو لعافت ( ساقلا ) رولوا ند4عافم ساسم

 هدنن زو لازلز ( ساعما ) ةعضابملا نع ةيانکو هو [ اسا نا لبق نم ] یلاعت هلوق
 لاش رد هنسانعم قلوا هبنشمو طلتم صوصخر هد زو هلزاز ( ةعحلاو )

 كناطو ىح كيم ( سطلا ) سبتلا و طاتخا اذا مم و اسامسم مالا سم

 بابا نم اسطم ةرذعلا سطم لاقب ردهنسانعم ق آ رادم هللوقو روز 4ییوکس

 هبطا اذا ههجو سطم لاش ردهنسانعم قمروا راهم هژو و ةرع اهامر اذا یناثا

 سهم لاثب ردهنسسانعم قوا كب ییهنسنرب هلیئوکس كنیعو یف كيم ( سعلا )
 لاش رد هنسانعم كلبا عاجو ادبدش اکلد هکلد اذا ثلاثا بابلا نم اعم "یملا

 قاررمو هناها اذا انالف سعملاقش ردهنسانعم كليا تناهاو اهعماجاذا هتیراج سعم

 ق ام لاقب رونید دوس سعمو خراب هنعط اذا هسعم لاقب ردهنسانعم قمجتاس
 لجر لاق روند همدآ مادقالا دیدش هدننزو دادش ( ساعلا ) نيل یا سعم ةقالا
 بوردشل رب یکی کر ک هرب ینتوکه سکرب هدننزو لاعتفا ( ساعتمالا ) مادقم يا ساعم
 اهنکما اذا هتسا سعتما لاقب ردةنسانعم كروس هوا یرب یک رتروس نات
 دلینوکس كل همم نیغو یعف كيم ( سغلا ) ميدالا سییاک اهیلع اھکر حو شرالانم
 یییش ړو هب هنعط اذا ثلاثا پابلا نم اسغم حرلاب هسغم لاقب ردهنسانعم كم رود
 صخمو صخم هلنیتحخف غمو سفمو هسج اذا هسقم لاقب ردهنسانعم قلقون هليا لا
 لوهعلاءانب لغ نالف سفم لاقب ردهنسانعم قماغوا هنتلع وجناس ردتفل هدنراهلک
 لکوک هدننزو ج رحدت ( سعقمتلا ) صقم اذا عبارلا بابلا نم اسفمو اسقم سغمو

 ( سقفلا ) تسفلو تشغ اذا یسفن تسحق لوقت ردهنسانعم كنود هدعم پونالو
 كيم ( سقم ) تسحق ینعب ین تسفم لوقت ردهتسانعم سحق هدننزو لعفت
 هبیوص رولوا ردصم سقمو ردیدآ عضومرپ هدنرزوا رصم لی لوکس كفاقو یحق
 قمردلوطو هطغ اذا لوالا بابلانم اسقم «الاق هسقم لاق ردهتسانعم قمردلاط
 اذا ىلا سقم لاق ردهنسانعم قمرمق و اه الم اذا ةبرقلا سقم لاقي ردهنسانعم
 هدروناخ هدننزو دادش ( ساقم ) یرج اذا ءالاسقم لاق ردهتسانعم قعاو هرسک

 وه مدآرب هدنفح رد قل لرعاش مان یدیاعلا نامعتلا نب رهشمو رددآ كخاط رب



ETS 

 نجرلا دبع نا هدننزو سرفتم ( سرا ( هب كتحا اذا سزنماو "یشلاپ سره لاقب

 لاق ۰ ردهنسانعم قعشروا ( سداقلا ) ردرل عاش مان ىلكعلا اث نبا و ىراخعلا
 لاق رد هنسانعف تدش قاشق هدش زو هباعم ( ةسارملا ) اوراضت اذا اوسرا#

 ء؛دلبرب هد رغم هيفي كن ایو یمض كم ( هیسرح ) ةدشلا یا هسا رلا افا
 هدنزو رفعح ( سف مه ) ردلمشم ی ریش ڪڪ هاکحرفنو هرم ردیما هیمالسا

 مالک ارز ردلکد لعفم ردللعف یزو كنو ردیشل د عاش مان یاطلا نجرا دبع

 یرلکدید سیقلا "یرما ونب هیرسک كيم ( یسقرلا ) ردقو یسهدام سقر هدبع
 هل دیدشت كنينسو ىخف كيم ( سلا ) رولوا توم هکردکعد بوسنم هتعاج
 زدهتنسانعم كکد هب هنسنر هدنزو قیلخ ( یسیساو ) هدنزو زا ( سسلاو)

 لوقت و عبارلا بابلا نم یسیسو اسیسم و اسم محلاب هسا سنکلاپ هتسسم لوقت
 هتسا اذا ىلوالا نیسلا فذح و ملا سسکب هتسم لوقت اعرو لوالا بابلا نم هتسم

 هدنسهدان سا نکل بودیا ریسفت هیا سل هداروب هچ رک فوم هکر ید حراش
 راسو هلا لا سمو هلا لا سم ارز ردیضتقم قلوا عا سم ءانب هنکیدلیا دییقت
 لوا یا ةیالا ع رقس سماوق وذ ] یلاعت هلوفو ا یہنا ردلیغتسم هدککد هلا اضعا

 هتسانعم نونح سمو ابنم هلا ام لوا یا یا سم نالف دجو كلوقك ابنم مكلاتب ام
 نویغبدل وا ضراع ندنسففوط بوکد كنسهفاط نج برعلا دنع ردلبعتس

 یا سوسم وهف لوهجلا ءانب ىلع هب سم لاقب روتلوا قالطا هلون ( سونا )
 رد هل راشعا فوص وم زر روند هب هنسن ی دنا سم ( دسالا ) نونجم وهف نح

 یا نالف محد ك یف الف لاق و هب رق دبارق یا هبتسام حر مدت لاق دنم و

 ( سوسلا ) ةجاللا هيلا تسم دق لاش و همهم یا هسام هحاح لاش و تبرق

 قالطا هب وص ها روش نالوا هدر ولتط هلا روش یمعط هدنزو روبص

 یا انوسم ءام برش لاق رد ینبم هنفیدلوا ردا سم تحاح هدنرورض روئلوا

 نوف نیش كب رونلوا قالطا هوص نالوا لباق یسفل آ هللا لاو حلاو بذعلا نيب

 هلا زا هعفدل وا بونقوط هغلرسوصو یدالا هتلاثت اذا سوسم ءام لاقت ۳۳ یوص

 فلسا اقش, قلا نخ ناکا !نسوانم هام لاق .رونوا قالطا هوم
 كو روید هیهنسن راسو هیوص ندا عقد ییفلزسوص بولوا فاش هزسوص
 اسوسم ءام تبرش لوقت رولوا نددادضا هلکشد هوص یاصو راوکشوخو واتط

 یرچو یرام ردفورعم هکر وید «رهزناب یعی هرهز داف سوسمو ایفاص ابذع یا
 رددآ هیرقرپ هدنساضق ورم سوم و ردیفرحم یسراف رهز دا رهزناب رولوا
 یا سام لجر لاق روند همدآ كاج و فیفخ هدشزو رار ( ساععما )

 ) هسه ( ردن دند دحم سیسم ۷ یریش ردندیهاسا هدسزو ریما )س ( فحل

akena هوس ی r 



 قوح هد او لعفت 4 همه یاخ ( سفعتا ( روئيد هفابد ذاع ) سخالا ۱

 ىه كم ( سدلا ) اربثک كر هه یا سفت نالف لا ردهنسانعم كيا تک رع
 اسدم هوم و يدالا سدم لاش .E قوا یس 4وفم یرد فی وکس کلا د و

 هنسانعم مسب را رونپد هکپا هدننزو رطب,س ( سفدلا ) هکلد اذا لوالا, بابلا نم
 ساما ما عج سرم ینج. مجج, هتسانعم لبح روند هبیا لاف ( سرما )
 قاوا روغلیا هثغلارا ككل کت هبا هراقم یبا كنه راقم 4ف ( سما ) رولک

 اب اهلبح بشاب تناك اذا عبارلا پابلا نم اسم ةركبلا تسرم لاقب رد هنسانعم
 لاقب ردهنسانعم كمشود هنب ایر ېا هام هدنژو شاردا (:سرلا ) اهومق نیو

 ینفهرپ قجوجو اهیباچ دحا یف عقو اذا لوالا بابلا نم اسم ةرکبلا لبس سرم
 ردهنسانعم تاس لا هقلغایو ام اذا هعیصا ىلا سرم لاقت رد هتسا:عم كما

 قفلصا هیوص نوجا قلوب توارط ییامرخ و اهعص اذا لیدنلاب ہد سرم لاقب
 هدنازو لوقم ( سورلا ) دیلاب ةلرمو هطفن اذا ءالاق قلا سرم لاقي رد هتساتعم
 پاتک ( سارلا ) روند ؛هبهراقم نالوا روشلیا هتسارا یمهتخم هلکل رکت اعادییا

 لغ لاق روند ۸ هندن دیدش هدننزو دادش ( سارلا ) ردهتسانعم تدخ, هدننزو
 ب رسا باد ةديعب یا ةسارم ةليل لاش هنمو ہدش یا ساموذ یا سام

 ديرثلا یا سيرملا تلكا لوقت رونید هدیرت هدننزو ريما ( سیرلا ) ةبعنم و ةديدش
 نبللا وا ءا لاف سور# یا سیرمرع لاقب رونید هیامرخ .شقلصا هدوساپ .هیوصو
 زونید هبهنسن سلماو زودو روند ههیهادو تفآ هدننزو سییدرد ( سیرحرلا )

 رونید هبهنسن ولتالنص و لیوط یا سيم سوه قنع لاش روند هنو نوزواو
 لاقب رود هزیدوب نالوا نمرو توا الصاو بلص یا سیرمم رج لاق
 یی ی تر هببرح ) ایش تبثال تناک اذا سیر ضرا

 هد زو لپدتق ( سیمرلا ) ردنداروا :یسیرلا ثایغ نرشب ندنملکته ردهیرقرب
 ةا كنار ( ناتسدالا ) رولوا هدناتسدنه هکر وند هروناب یرلکدد ندک ک
 دولوا رایت هرلهتسخ هدنآ هکروشید هرب نالوا رعبعت افشلاراد یتعی یض لاراد
 هدیسراف ردشفلوا بیرعت هیاحف هلغلوا روسکمیار رد رعم ندیسرافیعب ردب رعمو و

 هل رک كره ( سامالا ) رد هتسانعم لح ناتسو رونبد هب هتسخ یک دا رام

 یرومد هلکلرکت لوق ىلع كمروتک هنسارج هنب نکیشعش ود هفرطرب ییا كنءرکب
 نیب هبشناوا هار ىلا هداعا اذا ةركيلالبح سیما لاق رد هتسانعم كمردشلیا هنسارا

 رد هنسانعم قعسلاچ بوشرود هشا ۳ هدننزو هلعافم ) ةسرامملا ) وعقلاو ةركلا

 لعفت ( سرقلا ) رد نطب رب ندع ( سراغ ونب ) هلوا زو هلپاع اذا هسرام لاق

 ردهنسانعم كغتزوسو قفساق هللا هنسن رب هدننزو لاعتفا ( سارتمالاو ) هدنزو
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 ( سیلالا ) لفغ اذا هتع سیل لاقب رولوا پولم ندک اردا هکردهتسانعم قلوا

 عامش یا سيلا لحر لاش روند هرداپو رلد ردفص و ندل وا یانعم هدننزو رجا

 لاقب هیلبا لب هسرونلوا لیمح ولکدن ره هکرونلوا قالطا هبمود اناوت ناقنایطو
 لاقی روید همدآ نالوا-ءایا تقرافم ندنس هناخالصاو لجام لمح یا سلا ربمب
 اعاد بویلوا یتربغو سومانو روند هنالسراو هل بم ح رال ناک اذا سیلا لجو
 راغب ال ثود یا سل وه لاق روند هغاسروفو تولد نان وا 4 N لزه

 ( سیالتلا ق حالنا نسا یا سيلا" لحر لاق رونېد همدآ لزوک یوخو هبآزرتیو

 هقلخ نسح ادا لح را سالن لاش رد هنسانعم قلوا ولیوخ لزوک هدنزو لعاف

e( سیاللا ) ضا اذا هنع سیالت لاقن ردهنسانعم كليا هاسمو ضامغا  
 سالم سرفو لحر لاقب روید اوو ناسزا ولشت ردرغآ هلیس هی لعاف

 هکنوریو ثوبد نالوا زلریآ ندنسهناخ الصا هدننزو باتک ( سایللا ) "یطب یا
 هل زام حج ربا ثود یا سایل وه اش رروط بودهزوک رفاسم هنر وف هکر ونید

 لاق ردهنسانعم قلراط لوکس كنهرمهو یحف كيم( سلا ) ( يملا لصف
 كلبا اقلاداسفو هنتف هتغلارا سانو بضغ اذا ثلاثلا بابلا نم اسأم 7 نام
 ردهنسانعم قم ردشغ وا بو روس ییردو دسفا اذا موقلا نيب سأم لاش 0

 قوا م هدنس هج رد قمالتح یدوس هدن راهم تك هفاتو هکر ع اذا دالا سام لاقت

 ساب لاق رد هنسانعم قلالو هراب و ايلف كنا اذا "دقانلا تام لاش بر

 متن 1| سم لاش رد هنسائعم قلالو ه راب یدو نک ( س یا ( عسنا اذا 2 ۱

 رود مذا كالاچو تسح هدننز و رام 1 دما ( حسنا اذا عیارا تابلا ن

 a یوق هدرلنوب هدننزو روبص ( سوؤملاو سئالا ) هنسانعم ماع روند ه یعوقو

 ستم لاش رد هنسانعم ی تا هلن وکس كنات و یف نریم ( سل ) رود

 قلا بوکح نیلروغوا ییهنسنرپو سعلباپ هامر اذا لوالا بابلا نم استم االف

 هغا راذا یناثلا بابلآ نم اتم هسنم لاقب ردهنسانعم كقک كرهکبس یک لت نوما
 هسکرب كحوک ینلوق هدفلس هدشزو رویص ( سو ) هربغوا ناک ات هع زل

 ید هليا توعداکا یسا بودیا عازنخاو عضو نیا كلتس رب (N هکر دیم“

 قالطا هنعابنا كردیک ردنعد ولقلوق كجوک هڪردی رغم یسراف شوک ¢

 سوج هدنسنج عجو یسوج هدندرفم ردشلوا یراج هنسا رج هلق هکر دشفل وا

 ( سععتلا ) ردهنسانعم قلق یسوج ییهسکرب ( سپععلا ) یک دوو یدو روند
 ) دیسوحا ) وهراصف ايس وج هربص یا س ےمتق هس لاش ردهتسانعم قلوا یسوجم

 بودا تفابد یییرد هدننزو سح 2 ( و هنتلم سو هلا هددشم ییاپ

 هغبدو هکلد اذا ثلاثلا بالا نم اسحم دلا سم لاش ردهنسانعم قوا
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 قجوح نما دوسو هسط اذا ثلاثلا. پابلا نم اسهل "یشلا سهل لاقب ردهنسانعم |

 سهلپ لاقب رد هنسانعم كما یک رالب 4یلد 3 رب هکج بوروص ییسه« كنسابا

 كايا قنوشوا هماعط یشا ندهمشو صرحو سمالب هعطلب یا هما ید یسلا

  مامطلا موقلا سهل لاقبو اص رح هيلع محازاذا مامطاا نالف سهل لاقي ردهنسائعم
 هماعط یثا ندصرح یغدو هدشزو هعافم ( ةسهاللا ) اص رح هيلع اوجازاذا |
 ندمطو صرحو اضرح هیلع جحازاذا ماعطلا سهال لاق ردهنسانعم كابا ینوشوا |
 لاش ردهنسانعم كليا ماحدزا هلیا لیمو باتش نوجما ذغخا لوا ینهنسنرب یشا |

 یثغب ناک ادا نالف یب سهالی وه لاشو هیلع حدزاو هيلا ردایاذا هيلا نالف سهال ۱

 هدعب روید هربسپ یش قحهلوا یتمالب هد زو ہہقل ( ةسهللا ) مهماعط لع م دزو

 ( سهاوللا ۳ یش ىا هسهل یدنع كلام لاقب همو یدنلوا لامعنسا هد هنسن "ريحا

 رالی هکابؤک یشیاو لوب هکرونید هراهسک نالوا ح ورلا فیفخ كياچ یغایا
 كربمال ( ةساهللاو ساهللا.) عارس فافخ یا سهاول مه لاقب ردسهال یدرفم |

 ( سیل ) ماعطلا نم الیلق یا هساهل و اساهل تلک | لوقت روند هماعط یرح هی

 هدمپ هدشزو حرف یدیا سیل ىلضا رد هگرب عوضوم نوجا ن هلیحف كمال |
 مالو طافسا هزه یدیا سیاال ىلصا ضعبلادنع یدنلوا ناکسا ءاب نوجما فیفخم

 نف رارید سیلو سیا ٹیح نم ینتیاراب رع ارز یدلوا سیل بونلوا لصو هبای
 دجو ثیح نم دوخاب ردکیدروستک ندقو ندراو هک هتسانعم وهالووه ثیح |

 دوجوم سیا دوخای رارول وا ففج "یضام سیل و شا هکردهتسانعع دحوالو

 فن ینیعب دب ریتدال هعاک و رای دی د سیل بودا فیفحم ردکعد دوحوم ربغ سیالو

 یاران تأح اعاو ح راش رونلوا لامعتسا هنتسانعم ءال نالوا نوحما سنح

 ندروک ذم یانعم هدنسهدام سیا فلومو ردشلیا بیوصت سلو تأح ابرو هتطخع

 هار دراو له هدهلیاونع سیل نم سیا فرعبال هکرد حراش ردقلبا توکس |
 "حرص امد یسهلک سیا هدنفل بتک هح رک ردکید ا یهو و یدوحوم |

 ردشفلوا رکذ هتسانعم دح وال سیا ال عوج قحا ردشمالوا دراو هدروکذم یاتعم |

 | دیر هلاسررپ هچرک هدننابپ سیلو سیا صوصخم موحرم لاک نیا نیلقثلا یتقمو |
 ۱ ] سبلو سا هدننی مالسا یامکحو ردشلبا توکس ندنذخأم یندلوا نکل بودا |

 || برقا هدصوصحو هکیدلق رردا هدارا یتسانعم مدعو دوجو ردلوا دتم تعم

 ردسشلوا لمعتسم هدنسانعم دوحو هک رد هنسانعم اطع هک هلوا سوا ىلصا نالوا |

 هنسانعم تعالمو نیل دوخاب ردشفلوا لادا های یواو لک اشم هتسدک سیو ۱

 روما هکردهنسانعم قلوا ردابب هلتیتخف ( سیللا ) هلوا ذوخأم ندنسهدامسنا نالوا
 لفاغو مج اذا عبارلا بابلا نم اسيل لجرلا سيل لاقب رولوا زايا تالام ندهلاه
 جدا: نسب ۱



1 
1 NE 

2 ۷ 

۱۰۱ ۱ 1 ۱ 

 لامعتسا هدنلحم قلع قحهنلغاد كيءود هلیس هش رط نتس رع زاع هدعر ردشملوا

 ردکع د یدصب هنرب تلع مات یغاد ىلوق هسلتا هاوک و سال هاوك سپ یدن وا

 رولوا هدنکبس هنادلح وحلا لحراایوک هل رلیوا ب شعب لد او سال
 سقلا لاق رديم زال یانعم ردلبعتسم :هتسانعم كليا بلط هدننزو ,لاعتفا ( ساعلالا )

 ردهنسانعم كلیا بلط زارکتب را رکن یهنسنرب هد زو لقب ( سلتلا ) هبلط اذا "یثلا
 دبع نی ریرح هلیسهینب لعاف منا ( سلتلا ) یرخادعب ةرم هبلطت اذا ىلا ست لاش
 ' قزرالاو «رییاز * هابذ نط ضرعلا ناوا كاذو * وبشا ردقل هلرع امان میس ا

 ردیسا یداو رب هدهماع یظفل ضع هدنو رد علوا بیقلت تعا یتب * سلتسا
 هسمال لاق ردهنسانعم قلقون بوشپاپ هللا لا ههنسنرب هدنزو هلعافم ( ةسمالملا )
 هبدلماعم لوش عینلاف هسمالمو امعماج اذا ابسمال لاق ردهنینانعم هعماجمو هسامیا

 دوخابسروشپ ای بوروا لا هکعاتمنقسءرخآ یربره ندیرتشم و میاب هکر ونلواقالطا
 | هواقموید نوس وا دقعنما رشو عیب هیابوش هدزف» كسیاروشپای بوروا لا هعاتم

 دقعنم هلقلقوب هلبا"لا هدنتسوا یسهدیشوب بویجآ ینحا كعاتم لوق ىلع رهدا
 یعرش یمن هلغلوا ندنماسقآ ریرفت رادوب هک رد حراش زدنرابع ندلماعم نالوا
 لوق ناوهو [ ةسماللا ی نع یمن مالسلاهیلع هنا ] ةيامنلاف لاق یدلوا رداص

 بوثلا ءارونم عاملا سلب ناوه ليقو عسلا بجودقف یو تسلوا كو تسملاذا

 دغیصلانع لودعوا قیلعت هنالورغ هنال هنع ئې هيلع حبلا عق وب مت هيلا رظنم الو

 موزللا قیلعت ىلا كلذ عجریو رايخلل اعطاق دیلاب سللا لعخنا هانعم لیقو ةيعرشلا

 ,یرلهنسن هز وخو ولتط مدآرب هلی وکس كواوو ی كمال ( سوللا ) ذفان ربغ وهو
 اسول سواي اهریغو تاوالطا نالف سال لا ردهتسانعم قمردشارا نوعا لکا
 لا لد هد عا یهشو هقاذ اذا هسال لاق ردهتسانعم قعاطو اهلکأبل اهمیتتاذا
 هناسلپ هرادا اذا هف ف یشلا سال لاق ردهنسانعم كمردنود بولاچ هنوا یرب

 .ندلوا یانعم هدننزو دادش ( ساوللاو ) هدشزو روبص ( سوژوالاو ساللا )

 میزنم روند همدآ نالوا رردشارا نوعا لکا یراهنسن هنشوخ و ولتط ردرلفصو
 رشکیا رر نداق ره هج دقأ ندروتک هبه رفس یاعط سا ول هدناتس ع هک رد

 اکا هدیسراف ردشلوا رعومس ینیدنلوا قالطا هپسک زسموغوص ندا لوانت همقل
 ه هل هدننژو دمام ( ةساوللا ) رونید هماعط هلی كمال ( سوللا ) ارد سالح
 ه هنسن قلعداد هدننزو باع ( ساوللاو ) هدتنزو روبص ( سو ول )روند

 هبیکرتو نکل افاوذ یا اساول الواسوول تقذام لوقت رولوا لقا ندهمقل هک روند

 ( سالوبا ) رولوا مهفنم قلوا هجهدایز ندساول پولوا لوعفم ینعع سوؤل هروک
 قمالپ هلي وكس كناهو یحف كمال ( سهللا ) ردنداصتا هک ردیسهبنک دوسالا ن دم



 بلعت هک رد حراش دایقنالا لیلف رمسع یا سکل سکت نالف لافب روند همدآ
 یدلیا تب ینهابتسشا هدنفبدنواو بولوا هصوص تفل هدیس ناو عابآ ینوب
 قلقوب هلبا لا و كمروس لا و كمروکد لا هبهتسن رب هدننزو سمر ( سها )

 لوالا بابلا نم اش هسل لاقب ردندن-هج هرهاظ ساوح هکردهنسانعم كمهللاو
 رذلکد صوصحم هلا سل هدوک هننایب كبغازا هکرید ح راش هدب هس اذا یایاو

 هدنروص ینیدالو بویلفوب هبا لا ییهنسنرب یهاک و رولوا هد4یا ءرشب رهالت
 یہا رول وا لاعأسا ةدلع نالوا كردم هلا سا ةساح سمو روت وا لامصتا یو

 [ اددش اسرح تشلم اهایدجوف ءاعسلا انا الإ ] نا نع هیاکح ىلاعت هلوق و

 هرلنهاک بولک ییهیواعس ةیبیغ رابخا رازب نع هقارتسا انمرف امبیغ انباع یا هیالا
 ندهدیدش سارح نکل كدشرود قوح هکلیا هقارتسا ندهکنالم نوجا رابخا

 كليا عاج سلو رولوا كد قیدم هلوب لوپ هلهجورب هبرقن ندقعاوص و بهشو
 هبهنسن شغوا سا ( سولا ) اهعماج اذا ةيراللا سل لاقب ردلبعتسم هتسانعم
 عافتراو دوا نم هيف ناکام تحت دق ناک اذاءهانحالا سولعیفاکا لاقب هنمو رونبد

 ینلقعلا و یکلیرکا نالوا هدنرب قاتل هک رونلوا قالطا هئالاب و هرمس لوا یتعب

 سل ( سماللا") هلوا شلوا راوسمه و نوفیوا بوتلزود یا لا یکلکسکویو
 یه هدرپ كجم د ردیا قلوبسور ثروع نالف راب ع هکردندانعموب ردکید یجدیا
 هنظهو بیر هدنقج هلغلوا بنام لا نیلو مرن كب كلذك راريد سمالدب عنعال ةأرما
 ب اللا نلپ ٺز' یا سمالدب عنغال ةأرما یهلاقب رونلوا داربا هدرب كحد رولوا

 ( سوللا ) راررد سمالدب دربال وه درب كحد ردتیج و سومان یب كب نالفو
 هلا لا هکرونلوا قالطا هبهقا نانوا همشو كش هدنکلزوس هدننزو روبص

 اسم ىف كعب تراص اذا سومل ةقال لاقي هلیعخ كمال رولک "سل یجج رارالقوب
 اوو بیع هدندسنو بسح لوق لع نالوا هدنساعدا تسن هب یرمغع كن ردبو

 ید یا سول نالف لاق نوج*یدلوا یونعف سول روتلوا قالطا هیسک نالوا
 درلیپ و رلندبا بئاغ لو روناوا قالظا هلو هلاه ( ةسوللا ) ةاصق هبسح قوا
 رد هلوعفم یعع هلوعف و و ردهلیسهلخح الم یرلقد ردشلق وب بوردشارا یرلزبا

 مر یادا و ءاضعا قج ءریدشقص و قجهیلقو بوشپاب هدنزو ریما ( سیللا )

 مالعا سیل و سالا ةنيلا یا سیل ةآرما لاقي روسلوا قالطا هنوناخ كزان و
 (تسللاو)هدنزو ماطق ( سال ) ردتدلابر مالعا هدننزو ریبز ( سیل ) ردندناوسن

 ` باشا ردعقاو هدنلوف ةتسلتلا هاوک و سال هاوک كراب ع هکهلیسهین لعاف مسا
 هد هنسنرپ ردلعاف مسا ندیلت هک هاتم ردشلیا یصق فوم ردهنسانعم هارد عضوم

 هدنمالع لوا هدعب پوا هبانعع لوا هدننزو ماطق سالو ردلتسم هدعمالع

 دخلوا



OZ, 

 ا ته نیما E عضوم درب هایسک كمال ( ناسعل ) ليخف كمال
 8 الا ددنس یا سعلتم. لجو 0 رونید همدا یصدا لکا كي كي یاعط

 لک | هلتفخ و صرح یاعطو رونبد هدروق E هدننزو لورج ( سوهللا )
 ( سوغللا ) صیرح لک الا ف فیفخ یا سوعل وه لاق روند هیسک نالوا ردیا ۱

 راک هلیحو لاشنو ثیبخ و رایع تیافو ردیفدارمو هدنزو سوعل هلا همم نيغ

 هری وز نالوا لباق هغمالتواو ثیبخ لوتخ یا سوغل وه لاق روند هب یوا

 درب د ندنتع الم کو روند هاب هزاتور لوشو رود هان فیفخ و هقفو و روند

 هه ويه هماخو هماعط كيح شمالنو ۳ زونه هدننزو لب رظم ( سوغللا ) هلوا

 هيف TES س وغللا ) مخ ر ہو م "ین یا سوغلم رو مل لاقي روند

 ماذا ربخ نم ةسوغل وه لاقي روید هربخب شمانوا نم هجشوخ یفیقحو وا
 رک ذ اعابنا هنس هک سفیح هلی كناو یرسک كمال ( سفیلا ) هنم "یش ققخب
 هلی وکس كفاق و ىف كمال ( سقللا ) عاجش یا سفیل سفیح لاقي رول وا

 هباع اذا یاشلاو لوالا بابلا نم اسقل هسقل لاق ردهنسانعم كليم یی هسکرب

 اعاد ی ی رخ یا سقل هناصا لاقب روند هغلزووا سقلو

 | بقای یا سقل وه لاش روند هک ندا هرو لزه بودا e رلبقل هسا

 نولتمو قانیوا نایلوا میقتسمو رسم هرزوا هربتوو قیرط ربو ممم رخو سانلا
 ندا موف كناچ ی هنسنر و هجو لع مقتسیال یا سقل لحر لاق روید دک

 لکوک هیهنسن رب هلی ( سقللا ) "یشلاب نطف یا سةل وه لاقب روند همدآ كرز

 بابلانم اسقل "یا لا هسفن تسقل لاش رد هنسانعم كليا وزرآ بویلزوا هلتدش
 ردهنسانعمقعالوب هدعمو كمود لکوک بون رکیاندهنسن ریو هيلا هتع زان اذامیارلا

 تنبح طظفل لسو هيلع هللا ىلض ء او تثبحو تشغ اذا هنم هسفل تسقل لاقن

 یر نم مالسلا هیلع ماع رف ییعی هسفن ىلا ثٿ 1 بس اللو عقل,

 ریبعت هلیئدح [ یسفن ا لقيل نكل و یسفن e |وقیال ] ویا

 حابقتسا یتسهدام تئابخو ثبخ یربردیبم هبس ییا یرلقدرویب یہ ی
 داشرا یتغیدلوا قيال یسن تئابخ" هنسفن مدآ نالوا رسم یرب و نوهکیدلیا

 Re ) هنسانعم برج روند هفلزووا یک سقل ( سفالللا ) ردنوجا

 N لمعم و تیثتم و راصم هلیس هين لعاف مس ( سقالملا ) 9 قیلیال تیع

 لاقب ردهنئسانعم كعشکوس ( سقالتلا ) ریاصم سقالم لحر لاقب روند
 ۱ نایلواداقنم الصا بولو| شکر س كب هدننزو فتک ( سکللا ) واست اذا اوسقالت

 | وهف ساقلا اذهام لوقتو اضعب مهضعب بقلب یا e مه لاق رد هنسانعم



 | دوشاناسل رولوا لئوشخ 4 ديما قلئوا عون ب هدنن زو باغ لوق ىلع هدننزو
 | هعاچوا نالوا شراع هنب رئال كودو كناسنا ردلكد روكا نابل ر دېس دنا

 كرامال ( یسلسل ) رددیقم هف شاماو عالقو دعم ترارح و ناقفخو عقاب یاود

 | ( ةتلسللاو سالسللا ) رددآ نصح ر هدنع هدننزو ریما ( سیسل ) ردعشوم رپ ھیعف

 | زوا هلنيتمط ( سسللا ) هثسانعم ع وطقم مانس رونید هجروا شاك هل مك كرامال
 ید وا 9 هکر د هنسانعم س ادلا ہل رسک كنم مه (ساسلالا م روند «راج قذاعو

 آ١ للم شفلريجز هدننزو ج رحدم ( سلسللا ) تسدلا ینعع ضرالا تملا لاقت

 روند هشاق هحالا لق لو لو و رد ولقم و ۱ رهاظ هک رید ج راس ردهنس انعم

 رب هلئوکسس كناط و يصف كمال ( سطالا ) ططخحم ىشوم یا لسلسم بوت لاقب
 و لاقب ېک قمروا ا هج هود رد هنسانعم قم روا 4 هنن یصب رب ه هنسن

 ردهتسانعم قم آ هنسن راسو شاطو هفخش هب ین اذا لوالا بابلا نم اسطل ربعبلا

 هسطل لاق ردهنسانعم قمروا راعع هاب رهح و هاىر اذا هربضو ر ےل( هسطل لاش

 | هب هر اذا رعاپ رصحا سطل لاق ردهنمانعم قلاچ هشاط یشاطو همطل اذا

 زون راو هکرونید هنکتلک وی یجب شاط كرايجشاط هدننزو ربنم ( سطالا )

 | هودنالوا *یط ولا دیدشو روند هشاط كوي قحهدافوا ؛ كد رکحو روال وا ربعت

 | (؟ساطللا ) حانو یا سطلم رفاحو فخ لاقب رووا قالطا هنغنرط تآو هتنابط
 | هنیرب یرب ( سطالخلا ) ردفدارم هدلوا یانعم کیا هلا سطلم هدننزو بارحم
 | مطالتم یا سطالتم جوم لاقب رولوا فصو هرلهفلاط ددش نالوا رولیراچ
 پابلانماسعل هسعل لاق ردهنسانعم قمرصا هلیوکس كنيعو ىف كمال ( سمللا )

 | یازجا هکرونید هفتما رق نالوا هدقادود شعب ههنیتعف ( سعللا ) هضع اذ ثلافا

 زلوا تحالم ردقوا هدفلوا یزمرق صلاخ اریز رد دودعم ندنحالمو نسح
 اهتذشق ناک اذا عبارلا بابلا نم اسعل مالغلا سعل لاتی رولوا ردصم هدانعم وو

 ۱ ۱ ۳۰ ا ید هع گد حرا r )ات

 ۱ نش لایو ءاسعل ةيراجو سعلا مالغ لاقب رديثنوم ءاسعل ردفصو ندروبزم یانعم
 | رونلوا قالطا هیات نالوا قیصو روک سعلاو هلی كمال رولک سل يعج ءاتعل

 | دولوا قالطا نوجغیدل وا نرم قتمارق ینیه فدك ربثک یا سعلا تابن لاق

 | یرعرقیهمشب كنر هکرووا قالطا ء ربقلوش (هاسلو) ردیدآ مضومرب (سعلاو)
 ۱ نم همش و داوس یدا اول یف ناک اذا ءاسعل ةيراج لاقت هلوا ئاي هرق لئام

 رادقم قح هنقوط هغادود و قجەرصاأ هجن رح هدننزو روبص ( سوعللا ( :ا

 | ( سهل ) اقوعل تقدام هلو اتش یا اسوعل تقذام لوقت رولوا قالطا هکعب

 كمال



۱۰1 

 ردق یکیدتب یبوک ندنهرشو صرح طرف یهنسن نلک هنادیمو صیرح یا سی
 هيلع ردقام لک ذخأی یا سیل وه لاقب روئلوا قالطا هیسک نالوا ردا ذخا

 یا سلم لحر لاق ردا سل هلفیس ناسا یتصخ هکرولوا قالطا هرداجو
 ( ةسحاللا ) روئلوا قالطا هئالسرا ىشيد هدننزو همالع ( تساعللا ) عاجش

 لاقب ردیا وخ یاویح و تاب هکرولوا فصو هبهنس قاروف و قلتیف تیاغب
 هنسن ولتط اعاد یک كنيس هدننزو روبص ( سوعللا ) :ددش یا ةسحال ةنس
 ةواللا عشت ناک اذا سول نالف لاقب روئلوا قالطا هیسک نالوا رردشارا

 كەز ( ساالا ) رونید هيسك صيرح هدننزو لورج ( سوغا ) بابثلاک
 و ی ریال زار رکن ید باب ین یر و هچکپ رب هاب یک
 تسلا لاقی ردهنسانعم كقکوت بوالي راوط توا كرب لوق ىلع ردکلبا
 هجزآ یب یشاوم و ابن باودلا تسللوا لقبلا تشنام لوا تتبلا اذا ضرالا

 قدا اهاعر اذا ةيشالا سلا: لاق ردقعالتوا یک ردالب هکردهتسانعم قغالتوا
 هام كليا دنا نقح مدا رپ ند هسک بدن زو ناف یاس ) یر
 هجرف زسيلچ (:سوحما ) هذخا اذا هقح هنم سعاا لاقب ردلبعتسم
 كلاد و ىحف كمال ( سدللا ) محلا لیلق ىا سوم رح لاش رولوا فصو

 هن هامر اذا لوالا بابلا نم اسدل رحم هسدل لاقب ردهتسانعم قم آ هلیئوکس
 .سدل لاق ردهنسانعم قمروا هلا لاو هل ۵۱ NT لاق ردهنسانعم قمالیو

 روند هم دآ نکشواو لو تسپ هل سسک كمال ( سدللا ) دی لاب برسض اذا االف

 زود هشاط یرا لوأش هدننزو رام ) سدللا ( راف راوخ یا سدل وه لاش

 لاق رونلوا قالطا هیسک نالواررو قرهصب كب كب هریو راردافوا كدرکح هلکنآ

 , کج روتد همدآ زوس هد زو فبش ( سیدللا ) ء طولا دی دش یا سدلم لحر

 یتغهنفب كنهود ( سیالتلا ) تانلا امف علط اذا ضرالا تسدلا لاق رد هنشانعم
 هرس رفلعنا اذا ه رعد سدل لا راک قراچ نوت ى ۴ لعن 5 رو همتا نرلعن

 اذا ریعبلا نفخ سدل لاش رد هنسانعم قماع ا ر ندشاط یابط كي هود و 1

 سل لاش ردهنسانعم كلبا لک | هلدیدشت كنیسو عف كمال ( سللا ) عاقرب هلصا
 اذا ةعصقلا سل لاقب ردهنسانعم قماليو هلك | اذا لوالا پابلا نم اسل ماعطلا
 تسللاش ردهنسانعم قمالتوا بولو یرارباچ هصیف هلیح وا كن ْعآ راوطو اهس

 .هکرونند هریاچ ناقح نونه هدننژو باغ (ساسلا) اهف مدقع هفت اذا الکلا ةبادلا
 یعرت لاش هل وا ییلباق هکلک هت یا زا وط هددلوا نکل بولوا هدرخو هصو

 ناب ( ناسللا ) راغص وهو ةيعارلا لقبلا نم تنكمسا ام وهو ساسللا یشاولا



Asو  

 ae a سم

 ( هالا ) رمظن يا سيل هل سیل لاقب ردلهتسم هنسانعم رظنو لشو قلخاف هسا |

 ةیهاد لاقب رولوا فصو هبهیهاد میظع و رکنم نالوا هالقع یارو هدننزو "ارج

 هدشذزو سبح ( سالا ) ردیمعا « ربس ع ور يتاح ( بلا ) ءرکنم یا ءاسبل
 | اسال مالا هيلع سال لاقب ردهتسانعم كلبا طاح نوما ىنلق هبنشم "یی |

 تیرو بوتروا ناهتسلرب ھ رک كرم ( :یابلالا ) هطلخ ادا یاکا بابا نم
 سئع ( سشلاو ) هدننزو نسحم ( سللا ) ءاطغ اذا هسلا لاق ردهنسانعم |
 ( سیبلثلا ) هبنشم یا سلمو سلم ما لاش رونید هب هنسن طلتع و هبتشم هدن دو |

 اذا يمالا سل لاقب ردهنسانعم قلق هبنشم با طاع یهنس رب هدشنزو لیعفت

 ۳ سابللا ) هبلد اذا هسبل لاش ید وا ید هکر دهتسانعم سیادتو هطلخ

 سابل لحر لاش روند دا قوجا نوک سا دوخای قوح یاب هدنزو

 O ی تر سابلا رثک

 بوشالپ هرخآ هنسن رو طاتخا اذا بوكاب و مالاب سبلت لاقب ردهنسانعم
 هطلاحم ( ةبالملا ) قزنلا اذا دیلاب ماعطلا سلت لاقي ردلمعتس هنسانعم قعشپای

 هلئالف ینمب هنطاب فرص اذا الالف سبال لاشو هطلاخ اذا هسبال لاقب ردهنسانعم
 ۱ یانعم سپ یدلوا علطء هللورد هیفخ واتس هکیدلبا جازتماو طالتخا هلوش

 قلوا هبتسشم و طاتحم هنسن رب هدنزو لاعتفا ( سادتلالا ) رولوا ريسفت هلیمزال
 هيلع [ لاق هبلق نع قشف كالا «افم ثعبلاو دلولا ف ] ثیدلا هنمو رد هتسانعم

 مهاوق نم ذوخام لقع ف تطلوخ یا [ ىب سبتلا دق نوکی نا تفغف ] مالسلا

 هدتشنزو .دعقم( سلاو ) هدنازو سح ( سعلا ) طالتخا یا سل آر ق
 ۱ | سال لاقي ردهنسانعم یتمالی ليم كمال ( دنسللاو ) هدتنزو هظف (.ةنسللاو )
 ۱ ۱ لاش هوک سو نانللاب اهقم ادا ,عیارلا بابلا نم ةسلىا اسم و اس ةعصقلا
 ۱  بابلانم اسل یفوصلا دودلا سل لاق ردلعتسم هنسانعم كع باوا یسهل وقم

 ۷ | لاق ردلعتسم هنسانعم كمروتب بوالب یاب هک رکج كلذك هلك ١ اذا كاثا

 || قالی ردنک مسا هکر دیعجج كسلم ( سخاللا ) ءعو اذا رضللا دارلبا ی
 ۱ 1 | رش ینعی لا ست عضاوب یا رقبا سحالم هنکرت مهلوق هنمو روشید هرب

 ۱ 1( | اهدالوا رقبلا سلم عضوعب یا اهدالوا رقبلا سمت یوریو اهدالوا اف شحولا

 . مدلک بوقا رب هدرلرب یرلفدالب یرادالوا یدنک كن را رغص ناب ییآ ی هر وک هلوا

 3 زولوا فوذحم فاطم هدمالک و تولوا ردصم سلم هزوک ه یجکیاو

 هیسک زشرؤغوا (سوحاللا ) ردکعد مدلیا كر هدنابای زسسا دارم نیهحولا

 ]| یا سوحال لجر لاقب ینبم هنکیدتکوت بوبالی ینموق ندنتمأش رونلوا قالطا
  لجد لاقي دولوا قالطا هراکعبط و صیرح هدننزو ریتم ( سىللا ) موتشم |
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 انامزژ اب من * اذا ةارما نالف سل لاق رد بم هنروصت ینیدنلوا ح رط ه رکص

 ردليتسم ا كليا یاکدنزو سنا قرەلوا هدکلرب نامز نفاو هی | تعاج رب و

 راما هلنوتاخرب یتماکنه ینلناوج نوتب مدآربو ارهد مس یل اذا اموق سال لاقب

 هدنو هلک هیاپش هعم E هرع دنالف نالف شل لاقت ردلیتسم هنسانعم كلبا

 هیاع لاق رونید هبهماج كمك هدننزو باتک ( سابللا ) رولوا دیقم هلیدیق هر
 یرب ره روئلوا قالطا هنر ره ندهجوز و جوزو سلپ ام وه و نسج سابل
 یا ذيالا [ یوقتلا سابلو ] یلاعت هلوقو نوچ؟یدلیا عنم ندجبق "یطاعت یرخآ
 يالا[ 9 سابل هللا اهق اذاف ] ىلاعت هلوق اذکو ةروملا رتسوا ءایطا وا ناعالا

 قلجآ یک سابل هک ایوک هلاقشال الثم سابللا هل برض ةياغلا ع وبا مہ غلب ا
 ممد لاق رد هتي رلانعم عاما طالتخا سابلو ردشملوا بعوتسو طرح یرلنآ

 بد هب هماج یخدو هدننزو روبص ( سویللا ) عاقجاو طالتخا یا سابل

 ع ردیا سوبل هيلع لاق رونلوا قالطا ههرزو سابل یا رخاف سوبل هیلع لاق
 دلح هکر دلعتسم هنسانعم قاعمش و روند ههماچ ېدو هل رسک كمال ( ساللا (

alور هبعکلا سل و روند هزکګرد هقف و یک راز نالوا هدنغلا را +  

 یدو هدشزو دعقم ( سللا )روند ځد هسل هکزوند هو ع ورو ردنرابع
 توخ و ربک هدنالف رابع و سابل یا سفنا سلم هیلعو ءاج لاقب رونی هب هماج
 هداروب هتسانعم رک هام زرد اسال هيف نا هدر كجید ردعضاوتم ردقوب یتفص

 عافتنا و مت ندرکتم اریز ردهیانک ندعضاوت ردراعتسم هنسسانعم عتقسف سلم
 دمو نم شک نل برضي * سللا بولا ضا * لاثمالا هنم و ردلکد روصتم

 سلفمو ربنم هدنو و رونلوا برض هدقدل وا قوح رلهسک ییدلیا مابنا كمدآرب ینعب

 یتعی ردهتسانعم ضعاذ راص یسک ضیا هدارو ردشلوا دراو ید هدنراتزو
 سلم ردا دانسا و وزع هسک ره نکا ولتم یدنک هکیدلوا ضيع یسابل كم

 طقم هدنرنزو سلقم و ربنم ردکعد ردطاحم هلت دارم هک رد هتسانعم یطقم

 تب هلکلبا لج هنسانعم رهظ یلعف ضعا رلضم و ردلعاف مسا هک رد هنسانعم

 :دندلوا وثک راندا مابنا نسدنک هروک هکو رولوا كد ۳ رهاظ یت
 رب دم ( سللا ) ردشلیا برمض هنوک هقشد هداصقتسم یرشحمز و روالوا برص

 e هکردعوت یانب هلیرسک كمال ( هتسللا ) روند هبهماج دو هدننزو
 یهو هتسل نسحاام لاقب رونلوا ربیعت هلا شیک ندنآ هدزعاسل ردتلاحرب ندننالاح
 هبش هيض كمال ( ةسللا ) ردیسا كيو هنوکرب هسل و سلا تالاح نم ةلاح
 لوش هدننزو ريما ( سیبللا ) همش یا دسل هثيدح ىف لاق ردلعتسم هن سانعم

 نکا دق بوث یا سیل هيلع لاقب هلوا شفلهنهک هلکطک قوچ هکروتید هبهماج
 ا ٦4



 هحوو نس هیلبا تردابم هعاج نوعا یاط دالوا ا که وز نامه هد ککیدلک

 | یر ردیکاپ هسخو ردییضثاح زکلایع یک زککیهلک ندرفس نامه هروک ها
 ثدش 6 سهیلا تردابم ها نیک نیفح 4ا لاع لامعتسا بو دا

 هن سانعم لفع سپک هروک هک سپ هبلا راچود هضااح برق یزس توهش

 سیک لسجر لاقب رونبد همدآ ۵ریزو فیرظ هدنزو دیچ ( سیکلا ) رددوځأم
 رهام هدانا لع یرفنا سیکلا نب دیزو یک قج رولک یسیک ی فیر یا
 رد عيف يا هک رکب یا تن ةسیکو رند سکدا يا ن سيڪ و زد هکر

 تبقاع هکر دیتش هج وز كصض* مان باذکلا ليم ثراغا تش هسکو رد هیعو اب

 ها همه" وب دوخاپ ردیس هبنک لند مان سيق ی هارب هک او ردشک هنالنا

 ردها نوکس و سبک وب یرفلا فسیک نب یلع ماماو ردهشیک وبا هلا هدح وم یابو
 یمش ( یسوکلاو ) هلک كفاك ( یسیکلا ) ردهیمبات ریثک یبا تنب هسيک و
 سیکا هدنتساسا نکل ردسوک | هح رک رهن ردرلش وم ندنظفل سوک | هدنزو

 یاتفه-ابواو ردیماكفل افویو ردغ هدننزونالس ( نایک ) ردسسوم هدنناوتع

 ندرلیضفار ردسقل كنهسک مان دبع یا نب راتو ردیعا یردب كر وهشم تدح مای

 ( نایک ما ) رد ران اق بادب کو رلن وب رد رلب وسنم اک وفا هياسک

 رونل واقالطا هفعر وا هنسورتک اننا هلا مدخ رهظو ردرقل كزيد ینعب كت هنکر

 یخ ردذوخأم ندنسانعم عاج رونید سکا هقا رک كفاك ( سیکلا )

 هب هوش سیک و هدنزو هع رولک هسک و زولک س اکا ج نوڪکیدابا عج

 ورک كابرا سایک الا ) رونید هنغاتب قچوج نالوا هدر هکرونلوا قالطا
 ردهنساانعم قلوا یحاص دالوا لری زو فیرظ مدآرب هدننزو هماقا ( ذساک الاو )

 ۱۲ هدنزو لیعفت ( سییکتلا ) یسیکدالوا هل تدلو اذا ساکا او لجرلآ نييك ا. لاق
 یک هلعح یا لاعت هلا هسیک لاق ردهنسانعم قلق درز و فیرظ یدآ رب
 اذا نالف س کت لاش رد هنسانعم قعاص تفا رظو e ا لعف ( یکتا (

 لاعتساب عامنالا ةردابلانع یمنوا عاماپرما وهو ( سیکلا) [ سیکلاف تمدقاذاف
 | كدرفس رزم رباجاپ ىنعي اضتاح ابلاغ ىلع یبشلا 4 الث اجاریئسا ىف لقملا

 ۱ ا یاب كلنا هبلاغم ءدنص وصخ تفارظو کد هدننزو هلعاغم ) ةباكملا ( فرطن

 سیکلا ف هلاغ اذا ۳ لاش eg كلا 2 كل هدایز ِ

 هراس یمهداح سل هروک هننای 2 كلم دیتتسا اذا عبازا E سد

 هلا نوتاخ زن هکر و ردع رفتم ندنآ هراس "یتاعم هلغثوا عوض وم هتسانعم

 ندکدیکسا | بویلنک یعاد سایپا ررا تمس هنساتعم قل وا تروع و را تدعرب
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 یم كفاک ( نیسوک ) ج راودلا ربصق یا سوگ سرف لاقب یک یرلتآ ہوا

 یو یشا ندنهو یرهوح ردبدآ راجرب هدا زو مظعم نویز رده رقرب

 ردهدلب ر هد رها :ار وام( ناساک ) ردشلبا طیض هدننزو دعقم نعي 1 لہلق .یدنک

 بولوا ناوارف تياغو هکر وخ د هنس هح را راج لوش هدننزو ءارج ( هاسوکلا )

 دفاع یا ءاسوک دعل لاقب هيض كفك زولک سوک ج هلوا قشمراص هنیرب یرب
 ءهاسوک و هک ازنم یا شوک لامر لاش اذک و سوک عال لاش و تثلا ةربشک

 لاقب ردهنساتعم تمردود سد هد زو لیعش ۳۹ وكلا ( ردد آ عض ومر

 رد هنسانغم قلغب تا تا هنرزوا كتر یر ا ( داق اذا ةسوک

 لاقیرد هنسانعم قتلوا ناوارفو فشک قلتواو بک ار اذا مالفلاع سواکت لاق
 نویضو ع هلیسسهین ,لعاف مسا ( سواکسا ) فک ورک ادا بها سواکت

O Pr, |كباس ییا هال  NETنالوا مک تایلا وتم تاکرح عیرا هی سج یر  

 ییدملوا ی کارت لیدس E یا 2 جرم ی , کسح ی رود هب هیفاق

 E ۳ ہدض و رع 99 نکنم ندع وڃ دو با ل ۳" بس هکلب رد ر ؛ھاظ

 ندا یمدآرب هدننزو لاعتفا ( سادتک الا( ږدندږباعم هیفاق و و ردش وا نسب

 لی( سوکت ) هی اقا هامل نه ۱ و اک ا ی یو
 یکشنا دا سرا سوکت لاق دیده اعم ییا فرکف ساب فاش نکا رو

 وو روو ا یل ره یکاردتق رونق هااتوآ یون ون ام

Eعا یا شا سکو را لالا و  
 ) لا ۱ ردن زدن تكنعاجرب ندنس هلق هلظنح نن هعیر سم4ک و ردن دنیعب اب

 بویمهرآ هجونا یرهحاب هلغاوا نیش یک كشت یناارا درلدحاب هدننزو هجرحد

 نالف لاق ندد ساتم كی زو یر هریواص یارط توا قم یه یا
 ( سکلا ) اصلجر نیبام براشل بارلا قع ىش ناک اذا سمگب
 بیطف و6 دوس زو هما و( ها لاو راس کت فتا و یعف كناک

 های اینک سکی مالقلا نیا ناق ردیاب تیهلب وا یجبا رک نو

 ثیدلا هنمو اهاج اذا ةارلا ساک لاش رد هتسانعم كليا عاج و قج دض
 بیط و طیلعت تسخن بط ج اراش نکل ردهنیسانعم تبابط نعي بط و یالا

 یا سکلا لها وه لاق ردهنسانعم كلد ءاوح سيكو ردشلبا بیوصت یتلوا

 تل تاک ا یاترا قالب لاق ] مالسلاهیلع هنا ثیدلا هنمو هسایکلاق هلم

 رباط ] مالسلا هيلع لاق اضیا هيقو سیکداب كلغ یا [ للا كلو نا تالتلج _

 ۱ دسر و لقعلا یا س کل ۱ بح اص لاقت رد هنسانعم شوهو لقعو دولا

 ٠ یااسیک هساکف هسیاک لاق ردلعتسم هد هبلاغم باب هک رد هنسانعم قملوا بلاغ همدآرب
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 ردیف هسیاک اسیاکو ردپ مم یمراف تشنک کود میزنم رافکلاوا یراسداوا

 نام رب هدنفرط دیز هدنب رع هسینک و یہا ردلفحم ید قلوا برع هسینکو
 ردشزوپس ندنرودکو ق یدوجو هک ایوک رولوا قالطا هونا لژوک و ردیدآ
 ۱ رد دآ هدلب ر هدندح سن هسيصد هادواا هسینک و «اتح یا هک ءأرما لاش

 ردیعا عشوم یدب ردب رفصم هدینک کد دشت كابو یھ كفاك ( ةبكلا (

 هاقیود لوس ) دسونکلا ( ردهداب رب هدنب رق e یر و ردهد راپد مهم ىدا

 هلوا زیو لوف ېلع هلوا سلماو زود یکی سب یزوب جا هکر ولوا قالطا هنش
 كيم ( نوتیزلا هساننکم ) رعشلا ءاد رجوا نطابلا ءاسلم یا هسو؛کم سرف لاقي
 كفاك ( سوکلا ( ردیدآ نصح رب هدسل دنا هسانکمو رد هدلب زب هد رم هیرمک

 ردهنسانعم كم روب ك رکش هلیغایا ج وا هود شفل ریکس یغایا رب هینوکس كواوو یف
 یمعق نالیو بقرعموهو ماوف ثالث ىلع یشم اذا اسوک سوکی ریعبلا ساک لاقت
 اهساکمف تل و اذا هیطا 5 لاق ردهتساتعم نمک بونود یغوط هنا

 هعرص اذا ان الف ساک لاق ردهنسانعم قلاچ هر بوباق یهسکرب و اماکم یا

 ارنعط اذآ ةئالف ساک لاش ردهنسانعم كلبا عاج درهنرود هنح ف كنواخ و

 ا ساکلاقش زد هسانعم كلیا ررض ب وئاض یغاثا ندنرکد عانق هدنراجتو عاجلا

 || | هتسهآ و رک ذیماک نالفای میلاق یتکنال هنمو هيف سکوو هنغ عضتا اذا عبلاق
 ۱ ۲ ی راک دید هلش شک و دوم یا رسا سوکی لاقت ردهننتسانعم ال« رو بها

 ۱ یا بیزالا سوک اهارجم نم هنیفلادر لاقب روند هنتسعما ندوشرق كزاک زور
 هدقدلوا فرم هفلوا قرغ ایرد لها هک ردظفل رب سوک یوغل ثیلو ابنعت
 بیغلاب ممر یلقل ویدرارید سوک سوک هدنفووا ینعب راردیا ظفلت هدنماکنه یرلغوخ
 هلک ثیلو پودا تس هععرو قد هدیس نا هکر ید ح راش ردندنلیق تاشلظ ینعب

 | روند ,هتنیا كنالپ هيف كيم ( ساکلا ) یمنا ردا e یتنیلوا هیبعا

 اذا انالف ساک | لاقن ردهنسانعم قمی هرب یدآرب ید وب هدنزو هماقا ( ةساک الا )
 || لوقت هنمو رد هتسانعم ام زدتا ر منع پورو اکا یناب هدهلماعم هرحاتو هعرص

 هلیغابا ج وا یهود شفلریکس یغایاریو ینا صةنال یا عیلاق نالفاب یتسکتال
 سوکینآ ىلع هلج اذا ربعبلا ساکا لاقي رد هتسانعم كلا مادقا هکرون کس

 رونلوا رببعت لواط هلسفی رح هک ردیسا لبط هلیعض كفاك ( سوکلا ) هقرعب
 هلآ یرلکجهدیا سایق ینعییرت هتسارک كرارکلود سوک و ردبرعم ندیسراف
 لاق راردبا رععت هویز یفرحم هوار ردهنسنرب ندهن لکسشلا ثلثم هک ر وتد

 ةبسشطنآ حيرت راجا ام سیش ةثلثم ةبشخ وهو سوكلاب ةبشلنا راجلا ساق
 ]| دوتج دوئلوا ربیعت هسق یلوف هکرونید هلآ ولقاآ هصق هلیض كفا ( یسوکلا )

 ۱ وا ۱
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 رولو تروص هد و دعم یساهسنا نکل رول وا لصاح هدنلاح تک یمادشا كل وا

 لصاو هدوعتم ندنشب رط اعما e تعصه و رول وا هد کد کش هبعب ادغ

 حالطصاو رد هنسانعم میل و مط رار ۳ سویک و رول وا ا هج راخ و

 یا مضه هک ردترابع :ندنسلو E و 2 BEST هد هیت ات ہل كنادغ هدابطا

 قیطل كنادغ نالوا سوایک بو وا مضه هللا لوا منه هکنوح روللوارثیعت

 هک رد را ربط هجا اقیراسامو رولوا ترجم بو ریک ءلربط یراک دید اقیراسام ندهدعم
 روقج كرکج هرق ینعب لزا هرعقم یرخآ فرط و لصاو هیهدعم تیام قرطرب
 هدندنک قعلوا لصاو هدنک نداش راسام سولیک فیطل سو رولوا لصتم هنفرط

 یازجا ردقجهلواوب للعام لد هک رولوا ید مطهر بولوب مضنو میط رارکت
 هعب را طالخا هدهب مو هتتشا رول وا دنم هصح اهردق لع ندو هبدوحو

 یاب هلیا طلخ ناه هقشپ ندنلج ههییرس كفلوم سب رولوا نوکتم و "ریس
 ( سدنکلا ) ردعضومرپ هاه هسماک ردهبرقرب هلاک كم ( ساک ) ردرصاق

 كنق وهآ هدننزو باتک ( سانکلا ) یدلوا رک ذ هدنسهدام سدک هدنزو دفق

 دغاربط یوق نالوا هدنآ روند هنعاتب ییدنلرک هدنفلارا قلنامرواو قلحاعا

 دوخ ام ندنظفل .سنک سپ رد+ هل وا قالطا نوحما ینیدح آ بوروپس هحراو

 عض وم رب شاثک او هدش زو د رمص رولک یک ۳ رولک سنک ییج رول وا

 هسانک ف لخد اذا ییاثلا بابلا نم اسونک یظلا سنک لاق ردهتسانعم

 زد هنسانعم كمرريک بولیقوص هنغات یمسق وهآ دو هدننزو لعفت ( سنکشلا )

 رز)یعتسم هنسانعم كليا لوخد هرحا ۳ مدآ رب و سنک عم یظلا سنکت لاق
 جدوهلا تاخد ادا ةأر تسشکت لاو ةيحلا ف لخد.اذا el لاق
 هبوهآ یھ رک بوریک هنغاس ردعج ندنظفل ستاک هدنازو مک مرد :a کلا ۳

 سنکلا را ول اف ا a دکل |J راول ا س دائ مقا الف یاعت هل و هنه و رود

 اليل اود امال م وجا لک یهوا 0 E ق اال سنطا يه

 ندا توا 2 ی هسا e هکر دیرش 0 جاش ی 2 ۵ و ۱ ۱

 دنسانعم تم رویس رد هل وكس كولو یعف تكفاک کرد نک یذغ ام یدلیا هام

 عضومرب هدهفوک هسانکو یبثنا هک اذا یاثلا بابلانم اسنک تیبلا سنک لاش

 هد زو هنیفس ) ةا کلا )لول ۱ هے هرا هسک ضعب هلکن و رب غو ردبدآ

 هنهاکتدابع كنم هقناط دل نی ی درافک د وداي كازا صز د واب كنم و داو 1

 دوا دبعتم یهو مزیت ڪڪ ف اولحد لاقت ردهدنل ريم مالتا لیسو ووم 1

zeran ar an ea ara.هیتسج  
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 كن هسکرب بف كناو و كفاك ( سفکلا ( ردهدباز یک رد هنس اتم راج رود

 SEY اہک یصلا شفک لاق ردهنسانعم فاح قلوا یرک ١ یعابا

 روید هبیشک یرک | یغایا ردنفص ندروبزم یانعم ( سفک الا ) فنح اا مبارا
 باک ( سافکلا ) ءاسفک ءأرماو فذحا یا ساک | لجر لاقب ردیٹؤم اک
 سافک هیلع و ءاج لاقب ردسابا یرلکدیک هززوا راعش هکردهنسانعم زاثد هدننزو
 ( ساهکنالا ) هنسانعع طاق رواد هغد رغب یرلفدراص قحوح هدکش و راد یا

 یولئاذا لحرا س کا لاش رد هنسسانعم قارورق ب ولیرو هدنزو لاعشنا

 كفاك ( ةسلکلا ) هتسانعم ج وراص روند هب یجلآ ےل ہک كفاك ( سلکلا )
 سلک | بذ لاق هنمو هدفلزوب قتمارف دارم سیل رک هو ازش

 عاطق یا سالک فرش لاق ردهنسن یک تیافب هدنزو ناک ( سالکلا )

 لیعفت ( سیلکشلا ) یدنلوا رک ذ هک ردیفدامو هدنژو سیلقنا ( ییلکنالا )
 لک لاقي ردهنسسانعم كلا موعهو هج هلد شو تدح هرزوا هسکرب هدننژو

 هنسانعم قجاف بوقروف ندنساتمه و مت هدکنحو دحو هيلع لج اذا هيلع

 ردهنسانعم ٤اف هوصو رفو نیحاذا هنرق نع سلك لاقب رولوا دص هلفلوا

 ساک لاش رد هنسسانعم قاق اب وص دوب هدننزو لعق ( سلکشلا ) رک: فوت اک

 دید یسء رکس هلیسهینب لعاف مس ۱ ) ساک. ) ىور اذا اسلکتو اسیلکت ءاملانم

 ودعلا ديدعلا یا ساکتم سرفو لجر لاش رونيد هلاويج و ناسنا نالوا
 لاقب اڳ بهذ اذا لجرلاسک لاقب ردهنسانعم كقک هدننزو هجرحد ( ةبملکلا )

 ردهنسانعم ققروف پویلکلب ندهنسن لوهمرپ هدننزو هجرحد ( ةسهلکلا ) مساک

 دهجو دج بولوا لغوتمو بکم هشیارب و هفاخ و هنم قرف اذا "یشلاسهلک لاقب
 هکنجورور ندقج آو هیف دجو بک | اذا لمعلاییع سهلک لاقی ردهنسانعم كليا
 لاتقلا هجاو اذا نالف سهلک لاقي ردهنتسانعم كلا موعهو هلج هنمشد بوراو

 كنبرازوما بوکوج هرزوا یسکوکو بوک | یغاشا ینشاب مدآ رو ودعلا ىلع لجو
 ابکار یشع ناک اذا سهلکی نالف لاق ردهنسانعم كمعرو قرءهریدصق یتسارا
 قلوا ور شرت هدننزو سولج ( سوکلا ) هکنم.نیباب رقم هسأر اضفاخ هردص
 _ زا توق( سکالا ) سبع اذا لوالا بابلانم اسوک لجرلا سک لاقي رد هنسانعم

 | داکیال ناک اذا سکا لجر لاقب هلوا یک زمروک هکرونید همدآ نایلوا یسهرصاب
 مولعم ردهنسانعم تعط طلخ OR E نومج ( نویکلا) مپ

 سولیک ردند هننابو خافلا یرلکدد شویکو سولیک هدنناسل ءابطا هک نوا

 نالوا لصاو هب هدعم "هدابطا حالطصاو ردهنسانعم ج وضنمو خ وبطم لصالاق

 منه هقیقل اف هچرک روللوارییعت لوامضه هکردنرابع ندئوا حط كنهیدغا

 نالوا



۰ NOE E A 1 

۱.۰۳ 
ra: 

 : یسانا فسادا و یعانا هل وا شم ر وغوط 4ب راج ییا لوق لع دل وا امن نارا

 ینعب هلوا شمروف وط هب زاج جوا فار لعو هوا هن راج یسابا كنساياو دوخاب

 تكنسابب كلاي ضعبلا دنعو هلوا هبراچ یسانا تسااو ۳ كنساناو یسانا

 كنسابابو یسانا كنتتسانا كنساناو یسانا كنسانا لوق ىلعو هلوا هبراج یسانا

 i لحر لاش ردنشفلوا در هب ةمومذم تعاج هک ایوک هلوا هن راج یسانا تتسالا
 ۳ ۱ هاماماوهما ما ماو هما ما وا هيا ما وا ثالئوا ناتماو ءامالا هندل و اذا سک ر کم

 13 نالوا هدناف تسواردُاا هم یاب هکر دتفا هدنظفل سایرک هلنوت ( سان رکلا ) ءاما
 ۳ 7 بوک و د ی وا یهنسزر هلددشت ثنیسو یی دف كفاك ( س کلا ) رونید باشم

 اد اقد هقد اذا لوالا پابلانم اسک "ىلا سک لاش ردهنسانعم ليا د رخ
 ردلقشم یدیک ات داخا وا زرکموب هّسلا زد هنسانعم رک درو هل ناز ( ككا )

 هب رق رب برو هدنق رس رعد و و AS ) س ؟) 9 یی "یال نیت لاق

 رونلوا رک ذ بیرقنع هلغلوا هقشب لوا هک هلیا ظفلت هلا همجم نیش یو ردیسا
 ۱ .نوتاخ هلیددشت كنیسو یعض كفاك ( کلا ) ردیدآ هدلپرب هدنارکم ضرا هدمو

 0 لوا هلنیس نوکس هدیسراف لکل ردهدلوم قوا ردلک د هی وو رود هنح رو

 N زا امرخ هدنزو ریما ( سیسکلا ) ردج رم اوم ظلغا ییرعت دیدشن هلغلوا هیانعم

 ٠ قا هرکصندقدلدیروق هرزو) رلشاط و رقلا ذيب یا سیسکلا برش لاقب روند هنذیب
 e هدرخ هدرخو رارونیدا قزآهد را رفس ودا لا نالوا هدنزر ۱ قد وس باز و

 0 کلا الا یدیعام لوق رود ین یوسف کم روک د ھا شا
 9 لّوق لع هصف یرلشید كناتسنا هلثتعف ( کلا ) روسکتا ملا یا سوسکلاو

 0 یاتلا بابلانم اسک لجرلا سک لاقب ردهنسانعم قلواقشپای هنرلید دوخاپ اح وک
 | كفا ( ساکسکلا ) سك اوهف اهخونس تقصلوا ترغص وا هناتسا ترصق اذا

 ۱ (سنکیلا ) ظیلغ ربصق یا سناکبک لج ر لاقب روتید هرودو ولهدوک؛ نیلاف هبعف
 هدنن زو هل راز ) || ) فلک اذا هبف شدت لا ردیفدامو هدنازو فلکت

 راردا فلکت هلیقالا هلمهم نیس هوم قاک هدنلاح فقو هک ردیناسل یسهبق مک
 "ق ونو راربد سکبو سکدمرک | هدن )هک كو كتمرک | نالوا باطح هوم الثم
 لوف لع دراقمر لوکس كع و یحهف كفاك ( سکلا ) ردلکد قال کک
 مجاربلا ماظع وا یالسلا ماظع یا ظیلغ هسعک لاقب روید هنن رلکک تئبرلم وغو

 كضرارب موغو كنسهلوقم رغص و نوسیف كلذک رد هسعک یدحاو عباص الا ف

 نالوا روشواق هنیرب یرب هدنرار قانوا و كا هدرلفایاو هدرالا و روند هښ راک

 هکشا هدننزو روفصع ( موسکلا ( نلحرلا و نیدسیلا لصافم ف قنات قلا ۱



SERE ASSی  

 اک “۴
 مدارا تثطاس و كالم دواب هب هب انک ندا هوحاپ هيلث :راعتسا یفاشا

 رد هبرف رب هدنساضف هبربط یم رکحو یہا رولوا لوم رد لیفت رط لسرم زاجم
 ند توعد یالو مج هداروا یو راوح مالسلا هيلعو اي ىلع یسبع تروج

 عج ردد رفم هدشنژو هلامر ( ةساركلا ) یدلیا لاسرا هاو و راطفا نوا
 ندهددعتم قاروا ینعب هؤز رب نده ردسب را رک یعیص موس و ردسا رک یسنج

 سارک تأرف لوف ردژزج رب هفبخ نوا الاس هکرونید هژزج رب شفلوا عج

 ماط هدنشزو سابرک هلبا هیت یاب ( سایرکلا ) ها نم اءزج یا باتکلا نم
 شلددشالوا هنیمز 4۱۰ كنک هکرونید هباشع و فینک نالوا ینافوف ینعب هرزوا
 سرک روزم طظال و ردقج هلوا فک نالوا هدنرلنا تسوا درافاوق الاس هلوا

 هدانزو هم رکم ( هسرکلا ) ردلاپمف یدا رونید هب شف نالوا دبلتم هک دندنذل

 لا قجثو و وجا هکر ول وا فصو هبهدالق لوش هدنزو همظعم ( دسر کلاو )

 هرانةحش و یربا قحآ قحآ درب ینسیکیا بولی ردش ان هنیرب ی رب هرکصندکدل زد

 طیخ قزراناو ؤلؤللا نم ةموظنم تناك اذا ةسركمو ةسركم ةدالف لاش راررك

 زادفط قیصعصو واط هللا هدنزو مظعم (,سزکملا ) رابك زرع لوصم ات 3

 هبانب ( سیرکشلا ) معما ریثکلا ريصقلا راثلا یا سرکم لجر لاقب رود هزود و

 هدنن زو لاعفنا ( سارکنالا ) هسا اذا هانلا سرک لاق ردهنسانعم ققارب ىلع

 هریربو بکنا اذا هيلع سرکنا لاقت ردهنسانعم قایق یوف یزو هرزوآ هنسن رب

 اکتم هيف لخد اذا "یشاق سرکنا لاق زد هنسانعم قاق وص لرهب روس هر زوا زون

 رود زیوزک هلفبرحم هدیکرت زدیسا یقورعم :ربس هلیحف كنارو كفاك ( سفرکلا )
 یاجو جم" ینرلهدسو قنم ی هنانمو دبک و یلک و حایرلا لاحم لوبلا ردم عفانلا مظع

 قبزلالع نوک ج وا اجوز# هلا نمسو رکش یمخت شفلوا قص اص وضخ ردیوقم
 هرلعورصوءهرلن واخ هبکو ءرلنینج نالوا هدجر نکل ردرتالا بی هدبابل وا هسلعا
 ( :سفرکلا )رهنتمانعم نطق روند هغوچ هدنزو دقنف ) سف رکلا ) ردمضم

 یا سفرکی وه لاقب ردهتسانعم كعرو یک هسک ولیغافوب یغایا هدننزو هج رحد
 قلقب.مک قصص هنرلقایا كلود و ةسفرک .هتیبشم ف لاقبو دیقاا هیحم یشع
 هدننزو ج رحدن ( سفرکشلا ) هيلع قیضو هدیق اذا ربعیلا سفرك لاقب ردهنسانعم

 اذا لج را سفرکت لاقش ردهنسانعم قلوا بوطرد بولی زو تیافب یک یپرک

 هوا یرب ییهنسنرپ هدشنزو هجرحد ( هکر کلا ) ضعب ف هضعب لخدو مضنا

 كنا ویح ی كمدآ رو هددر اذا "یثلا کرک لاقت رد هن ساتعم كمردلك بوراو

 هدننزو ج رحدم ( سکرکلا) هدیق اذا هک لاقش رد هنساتعم قملیغاق و یتغایا

 الصا هدنبسن "هلسلس ینعی هلوا شمروغوط راهیراچ ینآ هکرونید هیسک لوش |
 ۱ 1 ۳ را



 هاش تعج اذا EE لا فر لاق رد هسانعم كلیا یوط زوکط

 یلمروق جای وط و زانقط قصص یسهدوک هدشنژو ج رحدم ( سدرکلا ) هالحرو |

 مدننزو ج رحدت ( سدرکشلا ) قللخا ز نللا يا سدرکم لجر لاقت روید همدا
 اذا لجرلا سدرکت لاق ردهنشانعم قلوا بوط رد بونی زو یک یب رک

 اا درو بولک هریرب لمدآ زارب هرس کک كفاك( سرکلا ) مقخاو ضبا
 سارک ئچ اردنا ریبعت هیوا راتاکرت هکروید ندرب هنعوجم كراوا یراکذلیا
 نوجا قاب یرادالغوا كحوک سرکو رولک سیداک او روک سراکا یا جو

 وام حوراص روند هب یعلا و رود هب هبل وق AE یولخ ماج

 ضوصح هدتعاج یدع ون سركو هلال ردةلوا سلک نالوا باو ص هدنوو

 بوشزاق هتیرب یرب یرلیقشف و لو كنس هلوقم نويقو هودو ردیدآ قلامرخ رب

 دالقلا سا رکا و روید هبلاق ششکب بوللیاق هنرزوا یرب یر ی: ےک

 هحاشوو هدالف شغلوا ا مط هنر یر هک رولوا د رغم ندنظفل جشولاو

 اذا سارکا تاذو نیسرک تاذ ةدالق لاقب رونید سرک هنر ره روند هرناسو
 سک :یراقالغوا كحوک هلرسک كەز ( سا رکالا ) ضعب ىلا اهضع تمیط

 سرکلا ق اهلخدا اذا یزعلا نایلط سرکا لاقن ردهنسانعم ققوص هروک ذم ۰

 تس رکا لاقب ردهنسانعم قلوا راغی قشف بلاق بلاق قشراق هلا لو راوطو
 .مومنم یواو اضعو هدننزو سلع ( سورکلا ) سرک تاذ تراص اذا ةبادلا

 مد ما سو سالا میظعلا یا نوک لات لا روت م یاب لوخ لو
 ی هما نی ۱ روند هب هود تلک را ولقایا نوغو ولنابط كوو روال وا قالطا

 | هلڪو یفط كفاك( یسرکلا ) ردعضومرب هدننب یغاط یا كراس هدننزو

 لاق ردهلتسانم لوا قالطا «لدنص و هلمکسا الاح هنتسانعم رب رس رونید هت
| 

 رده یف يف هد دشت كىا هر وک هنناپ كح راش لا یا یسرطلا لهانم وه لاش

 هر وک ذم نسرک اط رسک كفا ید رک هز دوا یراری رح كني دقم هکرد مرم

 هد رب سس روند ه شف شلوا بلاق بونلتاق هنن رز وا نیر یر هک رد وتسلم

 تدسن هدعب رد هلیس هظح الم یاعضنا كياشخا هرزوا یرب یرب لامعتسا هدیلدنصو

 _اللق و رلیدلیا رییغت یسن هلرب لیدت ههم ییوسنک لیس ها یتسا یهروک ذم ِ

 هدهشناد و ۷ هل.تدسانم قلوا هيلع دّیعع صا هدعب ر ردا لایعتسا هدهرزوا لیصا

 هس هف الع تیلحم و تیلاح خد هکلمو هلاعو ههاشداب كلذک رونلوا قالطا نیش

 قلوا یرادنتسم و دم۶ كسان رب اس ماعو هاشسداب دوخاب رونلوا قالطا قس رڪ

 | هلالج ری كتفرش ظفل هيس رك عقاو هديسركلا ةبآ سپ ردلقح هدهلیسهظح الف
 سس سس.



۱ + + 

 هب مط یا سداک لاف لاقب رازلبا ظح ید ندقممقآ راب ع نوسلوا تالاح را

 هد هلک آ هکر ولوا قالطاهب وهآ ندا روهلن ندنتعع هفرآ ینعی نالوا دیعف سداکو
 شمال وکود هدا زو نامر ( سادکلاو ) 4ف كفاك ( سدکلا ) رردا ماش

 لعج لاقب رولوا نفی قرهلوا باص بولیع ندالر زونه هکروتید هم رخ هغ
 هدشنزو باغ ( سادکلا ) ع ومعلا دوصعلا بلا وهو ا-ادکو اسدک دیصا
 سشلغي هنپرزوا كنب رب یر یک نم رخ هدن زو هما ( ةسادكلا ) روسد هدف رات

 هکر ولید هاب نالوا رعیعت زدنوف دیکر هدننزو ذفنق ( سدنکلا ) رونید هنغب

 قف وصهسهو لبس یالع قم یعالطو لیمو یقم هايس ییراخو وراص یلخاد

 ( سدکلا) ردعفاد یتلع هری دوفم هب ءیصاب فعشو سطعم تیافب طومس

 نکررو واع ورمسم یبذم اذا لح )لا س 7 لاش رد هنسانعم شل« روا هلتع مس هدنن ز و لعت

 نالف لاش ردهنسانعم iA یرزوما بوکید ورلیا سهت سکو ک

 | ماخ هدننزو ساطرق ( سابرکلا ) هیدن نیبام بصنبو هیکنم رحم یش: یا سدکتپ
 ۱ ندیس راف ساپرک هلیضف كفاك ردفو رعم رووا مچ حسن ندنکلپا قو#ء کر روتید" 5

 | لالعف هلیاف محف هدبرع مالک اریز رایدلیا ربیغت کا روسکم یفاک هدنبب رعت ردب رعم
 ردکد یسابرک نالوا سایق هجرک روند یسییارک هدنتبسن ردردانو زیزع یزو
 ( سپ رکلا ) لرد اتبسن هلداتعا د رفم ینعی یدالوا سایقو هیدت هب یراصناهک ابوک

 سب رکموه لاق یک ییوط زب رووا قالطا همدآ ولشاب بوط هلیس هینب لوعفم مسا
 یک یشیوروب كن هسک ولیغافوب یغایا هدننزو هجرحد ( فسب رکلا ) هعق میا سارا
 كفاك ( ةسود رکلا ) دیقلا یشم:یشع ناك اذا سب ركب نالف لاق ردهنسانعم كعروب

 یهو ةسود رکد هب ةسود رک لیلا تءاجلاق رونید هنک ولب یراوس نالوا میظع هلی
 هکر ونبذ هنیرپ ره كرلکک ناشواق هنبرب یرب هدنرارب قان واو كاو اینم هیظع ةعطق

 | مخط لافب یک یرلکک ج وب و یرلکیک زیدو یرلشاب زوما ردیرلج وا دارم
 | كحدراش رونبد هکیک نالوا ابق یاو لصفم ىف ايقلا نیمظع لك یهو هسود رکلا
 كنرلظنح نبر كلام هلی كفاك ( ناسود کلا ) رولک سیدا رک یج هروک هننای

  رکسعسهدننزو هج رحد ( ةسدرکلا ) رونلوا قالطا هی واعم هللا سيق یرالغوا

 | ليلا دنافلا سورک لاقب ردهنسانعم قلق "ولب كولبو یال ۲ یالآ یرکشل یراوس
 | حیاش هنسانعم قالو روید هوغافو و هغاب هسد رکو هبتک هتک اهلعح اذا

 ۱ یغعایاو هقثوا اذا هسد کو هسد رف لاق ردرد صم ید هدانعب و هسدرک هکر د

 ۱ ۱ نالف لاش ردهنساتعم كع رو قره آ هدرخ هد رخ یرلعدآ یک هک و لیغافو ۱

 ۱ 1 رد هنسانعم كمروس هلدش و فذع یراوطو دیقلاکوطخ براقت ق یشع یا سدر 5

 ۱ بوردشوات هارارب یرلفایاو یرللا كنهسکريو اقنع هقاس اذا راجل ا یدک لاق

kk 

 ا.
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 ۱ شقلآ ژویجوآ هیت هنس رونلوا ريبعت هنسلا لضف اكا دا هدايز فن رخآ

 نوک یتل آ شقلآ زویجوا رب هدهنس ترد هلئارود هلغلوا نوک عبرو 3 شب
 دکن NEE جی را اهدنا موقت و همانزور یمهصالخ رول وا

 رزطس ی کی هد هطّیس هثس وا طابش و نوک رزو وا ترد ندا نرش

 هدناز مو لوا ز ولوا هیایق نکن اب روا هو رب 0
 مو اہم قارس قلا سيلا دنسلاو فا وه رونلوا یالطا هسییک_هداهب هنس لواو

 یره ابن قرسی یتلا هدارو هاکلبا نایب هلیرابع نیتسس غبرا لک ف كلذو
 (سیک ) هلوا لیوأت هلیسانعممال یظفل نم رکم ردقلوا اهل نالواباوص ردطلغ
 هواعشا هيرب هدنن رق تيه هدننزو هنیهح ( هسیبک ) ردعضوم ر هدنزو ریز

 غآ هک روند هغلغآ نالوا ضراع هدوشوا ( شواکلا ) ردیدآ هعشجرپ هدنف ط
 سک ردیسهمدقم ع رص ون و زاوا ردتقم هتک رح ناسنا رونلوا ربیعت لاح دیک

 ليلا ناسنالا ىلع حقیام وهو سواکلا هیلع عفو لاق رد هل ابم تاب ندنظفل

 نسوص کا ردح ورشټم یدس هده بط ناکا كرا لأ هعم ردقنال مونلاب یا

 یک یزرگ هی وزوا هک رووا قالطا هعاج وک رب سوگو رسا ,ثبدع ندقفبا
 یدللوا رک د ییدگ, هتنساتعم عامل ندرب نیک هک هلن ردخاخ نالوا ما کو
 هلاوح هرزوا قادود تسوا هکرولوا فصو هنفدمو نورب لوش ( ةسیاکلا )

 ج ( ساکلا ) ءایلعلا ةفشلا لع ةلبقم یا ةسباک هيرا لاش هلوا كکوح و
 زر مه وف و اداش یا .ایساک ءاج لاق هنمو ردلعتسم هنسانعم ی دنا موعهو

 هب یوبل ۀيلح یسیلح هک ردناذرپ ندنیمبات هعییر نب سباکو عاببا سباک سباع
 رولوا فصو هرلغاط نالوا دندش و بلص هدنژو مکر ) سکدلا ( یدا هبشم

 هر .یتشاب اعاده ووا تیم تا ) دادش بالنص یا ر لابج لاق

 نوش دلماح۶ا و موعه هرزوا سان اعاد لوق لع روند همدآ یځروط بوکید
 مع نم وهوا قرطم یا شسکم لحد لاقب روشید هیسک نالوا ردیا راصحو

 (سدکلا)ردیعما یرلس فلاح ن ورعو ثراذبا ی ٌهبيتعسکمو ممسکیف ساثلا

 لاقب ردهنسانعم كرون هلتعرس یهیاد ولک و غ هلیئوکس كلاد و یعف كفاك
 سادک و سدک و ةف رسا ق اهعرسا اذا قاتلا بالا نم اسدک هالا سدک

 رونلوا لامعتسا شد هدناسنا الیلق ردهنسانعم قمرسغآ یعسق مابپ هلی كفاک

 هب سدک لاقب رد هنسانعم قم هر و سطع اذا اسادک و oS نأضلا 1۳ لاش

 اضع روند هنغبسسقا كنق ماهی ردعما هدننزو هسطع ( ةسدکلا ) هعرص اذا

 ,eR 2 ( نت یا ا هذخا لاق وا ید ا 1

o ann 
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 قوم ردلبمتسم هد فیت و هنا هره ساک هروک هنا كنهرباس تاهما زفثرا
 O دف و بورژم واسو وص هدنحشآ رود ماچ هدیسسر اف هکر وند فاطر

  قالطا هد هکح هليا س کو رد وم و زوم ۰ ىظأل س اکو روسد حد ۱ الأو

 شؤك | ىج بارش یا بط س LE هباخ لس 6 لاش رووا

 رولک اکو هلا همه فیفخ تاساک و راک ا یک سلفا رولک

 يوق هدشنزو سبح (سکلا ) ردیرعلا ةبعك تنب مسا ساکو هليردك كفاك
 ربا سک لاش ردهن-انعم كعروا بوردلوط ههقاربط ییسهلوقم یاپو روقجو
 بوکح هنهفرخ ینلڈاب مدآ رو بازتلاب امهط اذا نالا بابلا نم اسک رہاو
 هلخدا و هافشا اذا هبؤ ق هسار لج زا سک لاقب ردلبتسم هدسانعم كلبا رس

 دافوهو سیکب یظلا لخد لاقب روید ههزاغم نالوا هدنبد كغاط سکو هیف

 ثكمريوج هلا رکسع ینفارطا بودا نوض هرزوا مدآرب و لبابا لصا یف 3 |
 كلبا عاج ;NSE هيلع معه اذا ءراذ سنک لاقب ردلمعتیم هنسانعم

 اهعماچ اذا ةرلا سبک لاش رولوا شمزدلوط ندرب ینج رف رک ورم هات
 قرخ و نوق هلک كفاك ( سکلا ) ردلکد كعد هدحاو دع ةرم هدارو ةرم

 هیات یا یداولا سک ج رضا لاق روند "هغاربط یرلقدردلوط ینتسهلوقم

 شجي ندقچلاب و ربپک يا سبک سأر لاقب روتلوا قالطا هشاب دویب و مومطلا
 هنسانعم داینیو لصاو نیط نم تیب وهو هک ف لخد لاقن رولوا قالطا هوا
 (سک الا) 4طا یف یا ینغ سکق وه لاقیو لصالا یا ّسکلا عرک لاقب ردلنعتسم

 یتا یا سبک | ج رف,لاقن رووا قالطا هجرف یرمویو كسموت هدننزو سحنا
 لاقت رووا قالطا همدآ نالوا كکوحت هنصا یسهبج و ققج ورايا یسهب و
 هدننزو باغ ( سابکلا ) هتمح تربداو هتماه تلبقا دق ناک اذا نیک ۱ لحر

 ساک لجر لاق رودلوا قالطا همدآ ٤ كوي یشابو رووا قالطا هک: یربا

 روال واقالطا هعدآ نالوا رویوا بوکح هنس هق رخ ینشاب اًتادؤو سرا علا یا

 ۱ مسق نب يلع و هبلعت نت رفح نخ سابکو هسأر أ منكي ناک اذا واک لحر لاش

 1 ) سیکلا ( رونید هنیقلاس ام خك ویب هلل رسک كفاك ( ةسابكلا ( رد ردح ساک نا

 || 8 دود هتنیز هوکرپ صوصحم هنناوسن برعو ردیمما امرخ عونرب هدننزو ریما
 | وهو سیک اهل لای راروتقاط ءرکصتدقدردلوط هللا بیط یتما بولوا "فوج
 || .دونید هبهنسن شلردلوط ىنعي شفلوا سك ( ةسیبکلا ) اییطوشحم فوجم ىلح
 تقرب نوکرب نوختا یدنک هکردندانعمو هک ذنس ردلراتعا قوصوم ینیأت
 زویح وا : كي هیسع هنس رولوارب هدهنس ترد ره و و رونلواقالطا هبدنس شفلوا

 طابش بودا - ییمایا روکرب دةس( ترد رذهلس یکیدلک هنوک لآ یشقلآ



 قمرد وا بودا ردقت هب هنس نالوا یاثم یهتسن رب هدننزو تاک( سایقلاو (

 لع هردو اذآ اسایف و اسرق هسیقل هربغ لعو ه راغل "یا ساق لاقي رد هنسانعم

 ردرمضم نب ساثلا یمسا هکردیردب هلسقرب نالیغ سیق ردنداعهاو باقلا سیقو هلاثم
 رد هتسانعم تدش قلسفو ت زبخد ادا اسف شاق لاش ردهنس انعم قفلاص سیقو هاب و 1

 سیف و روید ۳ تلاو عوحو الت یا: سیف معاصا ۰ لاشه رددنسانعم قلجآو

 هرب زح رب هدناغ رحم و. ز ر ریسه ها تدا لب نیک یا رحم اف زدیدآ اضقرب هد صف

 هلا بانع ْن سیف ندنس هلس یط هیس هی هنأ ) ناسیقلا ( ريب رعد 0 رد دآ

  تعشنم ندنسهلسق دسا یصقا نب سیقلا دیعو زور بانع ن دمذه ن نسف

 ا ناو ىاكلا غال ناو ید کلا ساغ ی سیقلا «رماو زدن ز دب هل یس رب

 ا یدنکلا رح نت نایلس سبقلا سا ليلض ثاام و رد راع حامطلا نا

 عفار ه رعد یرافک یارعس یاول هجوم روهفم تیدح نالوا دراو رد ر وهشم 1

 هعید نبا و"رکب نبا و ءالا مضب ماج نیا و رع نب سیقلا ءرماو ردقحهلوا ناو و

 رونید یرم هدنرلتبسن ردرلرعاش كلام ناو فاکلا نب بالک ناو یدع ناو
 (سابتقالا) هدننزو یشعمروشد یسقم هدنسسن 2 رج نا روفسمالا هدننزو ع رم

 "ا ساتقا لاق ردهنتسانعم كلثا سایق هنلام "ییشرب دو هدشزو لاعفا
 ردلیعتسم هنسانعم كلبا افتقا و كولس هنکللم یزدی دلوو هب هساق عع راغب

 ( سایقنالا ) هب یدتقب و هيس فالس یا هیاب ساتش وه لاق ردیاب و یواو
 لاق ردهنسانعم قفلوا ساید هرزوا لاثم هنسن رب ردعواطم هدننزو لاعفنا

 قحهللوا سايق و ریدقت هک ردیفدامو هدنزو رادقم ( سایقلا ) ساشاف هساق

 كفاف ( سیقلا ) لیثلا رهن سایقم هنمو رادقلا یا سایقلاب هساف لاقل رود هثلآ

 یا خر ساقو حر سیف ام لاق ردهنتسانعم ردفو وعلوا ( ساقلاو ) .هاترمنک
 هدهاعم دوخای كلما هبشت هتسالسق نالیغ سیق هدشنزو لعقت ( سیقتلا ) هردق

 هدندیف  تنسن هرلن آ هلکست هننبس قلوا ندنراپلاوم یه الو دوخای راوح او

 نا هد زو رتنم ( سیقم ) ردندآ حضوم رب ( نوسبق ) ءال و وا راوح وا فلح

 هد هنس رب ( ةساقلا ) یدلیا لتق هللا دبع ی ةلیع ندنموق E هک رد هنابح 1

 ندکلبا هضراعم هدنباب یتقفاوم كنسایق یدنک یر ره هکردهنسانعم كعشلسايق

 ساف و ری دقت ینہ 7 ییا و سایقلاق ه راچاذا ان الو تساق لوقت را

 تبرش و وض هلیوکیس كنمربه و يصف كفاك ( ساکلا ) « قالا لطف )
 قالطا ساک هقدلوا هنسن ندنابورشم هدنها لوق ىلع روند هباق كج ها



 كرما نب نانسسوفلاوذو * اهبجاح سوف می هی ۵ ابجاح سوقب ابلع ته *
 راهم كي نوجحما كلبا لنق یلاظ نإ ثراح های رك | نامه ییسوف ردفل ید
 ( یسوفلاو ) هدن زو فک ( سوفلا ) یدل وا بم بم ةنکیدلیا یهر لباقم هود

 | شوق رهد لاقب رولوا قالطا هناز نالوا دددشو بعص هدرلنو هیمخ كفاف
 ربت دک هکرولید هفرظ قجوق یاب هدسننزو رنه ( سوقما ) بعص ىا یسوف و

 ۱ نو رک ثآ هدنآ کروند هئ ادیم یشوف هصاخو رولوا قالطا هئادیم و روث وا

 لر ربک هنب رلک وا ۵راکجهدیک هبیشوف یک ېبا هلوط هکرونید هپا نوزوا لوشو
 ( نام ) لیلا تکرح ههزودرب ندنلرپ بولوا دواط راومه یوم ک

 نالوا روک ذم هلا مرش ردهیحایرب هدنساضق ناهفصاو زدهدلب رب هد ملا ءاروام

 یاب هدشنزو لعفت ( سوقلاو سیوفلا ) رد هبا هم لوا هکر دریغ وب كناشاق
 اسوق سوفنو اسیوقن "یثلا سوق لاقب ردهنسانعم قالوا تاف یکیا بولیکا یک
 كلبا قیطنو سایف هرخآ "ىش ئیش هدننزو لامتفا ( ساتفالا ) یتحا اذا
 یا هیباب نالف سائش لاقب هنم و سین یا و ریش "یشلا ساتش لوقت رد هنساتعم

 همد آ نایشاط یاپ هدنناب هلیسهینب لعاف مسا ( سوقحلا ) هب ىدتقتو هلییس كلب

 هدینا یانعم هللا سوفتم ( سوغتسلا ) روند هشاق نالوا هیبش هاي یوروقو روند
 ضراعم ( سوافلا ) سوقلاب هبشم یا سوقتسم و سوقنم بجاح لاقب ردفدارم
 لکؤم هکمریویلاص هبیشوقینیرلت آ شراپ هدنادیم هدننزو ناتک ( سایقلاو) هدننزو
 ردا تراثاو نذا هلاسرا پودیا هیوست و بیئرب هک رونید همدآ نالوا
 هک رەھ رب هدیآ ردعض وم رب هدندالب ةارمم هدزاه هدنزو یه ( یسوف )

 رد هیحان رب ندنلاعا طعسا و هدش زو ناس ) ناسوف ( ردفو رعم یموق موب هما ما

 هدنیرف طساو هلاحف ( ناسوق ) ردنداروا یا وقلا اص نی نسج ندمالعا
 ثكفاف ( ةسهقلا ) ردنداروا یاسوقلا قدصم نب خام روهشم بیطخ رد هب رقرب

 0 | هدتنزو شرمج ( سلبهقلا ) روند هکشا ق < اق نلاق یسهدوک رلیعف كابو

 1 . دونید هبداهک هد رحو روند نالوا لغو مظع لوف ىلع هات تلآ كناشث 4

 | لورجب (سوهف ) روید ههنا قآ نالوا قسزوب و زونید هنوناخ یربا یسهثجو

 | || یک ما یا ناما و یدیا لرول آ لود هک ردیعما كنمود روغو رب هدنزو
 یرلفایا EE ۳۹۲۰۸ یک لو و رود هعدآ نوز وا كىو رديمسا یرد

 چ رحدن (سوهقلا ) هلوا یریاو نوزوا یرازونب و ژ ضایب یرارب راسو هايس
 | سوهش لاق رد هن انعم كلنا تع رسم هدنزو هح رحد ) هسوهقلاو ( هدننز و

 رد هتسانعم.ثجرو كرهدبا بارطضاو ءانم| سوهقنو ع رسا اذا سوهفو لحرلا

 و و و یمن تن ( سیف ) ارطضم نه ىلع یا س وهقت نالف ل

 ناتو
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 لاا وص كح هدیآ راژاو رج ز ی بلک سودو رز و۵ هنس هتلموک یو او رونید

 رربد سقف سقف دم رغاح رد هد رپ شوا شوا نورد سوق سوق اررکم رد هباکح ,

 رد هتسانعم كلکو لب ندالعاب ندگل رپ هلنتحف ( سوقلا ) ردیسا یداو رب سوقو

 ندروک ذمیانعم ( سوقالا ) « رهظیتحآ اذا عبارلا بابلانم اسوق لجرا سوق لاق
 سوق رص رود هغام و کوو نهطلا م ألا یا سوقا مش لاق ردفص و

 سوقا ارهد انفداص لوقت رونلوا قالطا هاو عمو دم رای و نوا وا
 رد هلیس هظح الم یرلفدل وا دن یک م ره س لز و روش واقالطا ه هدب ؛دلب وابعص یا

 قالطا هب هیهاد سوقاو لیوط یا نوا مو لاق روتلوا قالطا هنوک نوژواو
 هللاهامر لاقب ردکءد یرکا كب ینحا زرا قالطا سوقا ینحا هندیدش كى روئلوا
 لشاقو رد رغصم كسوف هدنزو ریز ( سیوقلا ) ةیهاد یا سوقا یتحاب

 هدنرعلا ناسل یوا تیاور * امهس سیوق رمخ راضوا # اهب سوق را نم وه #*

 دوجای ردندنمسق یاب نالوا لربخ قوا هسک نالف یقیعب ردم وسم هداضقتسم هیات و

 هرزوا تفلاخم هیسکر زادتا زوم لم یدلوا ناف یاب نالوا ول ربخ قوا
 برم هدنقح هسک ندا تدوع هتهجیمادونشوخو اض ر ةلتفل ام وا هرکصندقدلوا

 ناسح ( نیسوقلاوذ ) ردیمسا ىس رف كنهسک ما بشوطا ن هلس سوقو رونلوا

 تحاح نالوا م هد رک رس ( سوقلاوذ ) ردنیما یف كن هسک مان یرارفلا نصح نا

 طر هاب لو ا راجود هب یوب ترنج یاعدد هلیم وف یدنک ندیشل كنءرارز نا

 عفدنم هموقرم تدش و اجلا هیدک نالوا م یارسک راچان بولوا السم هیطع

 رلزس یرسک هدکدلیا اعدتسا نترللتا نک هدهی-انرب ندنسهکلوا مع ردق هجلوا

 نککیدل وا راکععطو صررحو رادغ هرزوا زکتنیط یاضءهقم بولوا با عا هشاط
 وادب ردنا تراس لاصیاو شرت فلاوما تما برتر یل تیام

 مردبا لفکت هنکح هللا: ترساج هدانف هلوقاوا لد فر بحاح هدکدلیا عاما
 نی بحاخ یدلیا تلط نهر هدنمک یسافو كرو رم دهع ناورشوت هلک د

 هدنحخ :رلتلوا سلجم اب نا هدقدل وا كجەدا عضو هرزوا قلوا,نهر ییاب نالوا

 ردلک د ا ردنا ملست هیسکرب یتیاب وز مد او یرسک رلیدلوا یافعسا لار
 ترشح یاعد هنن هدعب یدلیا نییعت لحمرب هرایدنک و لوبق یرو رم نهر بود

 ثعحارم هنیراغدق ل.بولوا لئاژ ندنررزوا الغو طف هر لا
 دیارسک ولغوا مان دراطع هافلوا شاوا توف رو رم بحاح هدنرلفدلوا كحهدیا

 لثئا هد هم رخاف تعلخ ادعام ندای هدکدلیا بلط یی کیدلیا نهر كن رد بوراو

 نیفمالرویب لوبق هکلباضرع هیدهلا قی رطب هب یوبل ترشح فرط هعج رلادعب یدلوا
 ردنراشا کا تب وبشا هک ږد حراش یدلبا مپ ههرد كی ترد هبیدومیرب
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 روئبد هنسبرفو, كاب مك كفاف ( سنقلا ) كبصا یا كنق نم ةبع نالف
 لاقب روئید هنسپ فو لشاب یخدو هد زو رهوح ( سئوقلا ) رولک سواف یعج
 ۱ هاب هدن وک كن ۸: ها سو وئو سا و۶ و هسار _لعا یا هسآ و و ةف برع

 اهسوئوقو هثطب سن وفا فیسلاب برمع لاق روند هنس كن هفلق وت رومد كىليك
 لاق رونید هکیک یرویس نالوا هدنسارا یرلفلوف كنمس تآ سنوقو اهالعا یا
 قالطا هنطسو هداج كلو و هذا نيب "یتا مظع وهو س لا سنوف ط وسلاب برش
 هکردهتسانعم لیلق "ق هني (ضنقلا) امنداجیا قیرطلا سنوقذخ لوقت رووا
 وبشوخر سنف و ءاعلطلا یا سنفلاب تءاجو هنفث تشغ لاق روند هقنوصوف زآ

 غاجواو مالآ میچ لردیا ریبعت زدن آ هدیکر روند نسار هدیسراف هک ردا تاب

 | || يەدعتو بلقو نیامو ح رفمو یلاجو عفا هلصافمو رهظ مجوو الوضلامو هءدراب
 ۱ ثافآو یرطاخ نامه و ظیغو لزم یسفن سمعو لامس قوعل ها لسعو یوقم
 هث بس ایعم رو ر واد هزوک | هدانزو ردیح ( سنیقلا ) ردعفاد و دعم یا وهو

 ( سانفالا )روید هنغسروف كخوف هکردیفدامو هدنزو هصناق ( ةنبناقلا )

 ثلعا اعدا كلهدا زلیصا ینعی باستا هفمش لصارب هسک هامو رفرپ هل رک كەز
 | ( سیرطنقلا ).سیسخ وهو فی م۶ سنف لا یعدا اذا لج را سنقا لاش ردهنسانعم

 هود لکیهلا مظع هلیسک كفاف ( ساعتقلا ) یدنلوا رك ذ هدنس هدام سرطق

 ج رود همدآ عینمو دیدش سفلا ییاو مظع یا ساعنق ,ریعب لاقب روتند

 ملظع هدننزو طبالع ( سعانقلا ) عینم دیدش یا ساعنق لجر لاقب رولک سیعانق
 ( ةسعنقلا ) یک قلاوج و قلا وج هلیعحف كفا رولک سیعانف ىج روند همد آ هقللتا

 لاقش ردهنسانعم قلوا مک و دیدشو هصق یک فو رودق نوی هدننزو هحرحد

 هرس دلواوو ید كفاق (سوقلا ) بدعالاک اهمصقق ةدش یا هسعنق هقنعق

 روید سیوقو هسیوق هدن رفغصء رول وا رک ذم الیلق رد وم روند هیای هکر دم ولعم

 EE سۆوق + هدیسیکیا هلرص ندا رواک یو هل مک كفاق رولک یسق یعج

  هنسانعم عارذ روند هی زادنا و هب و را ساوو رواک سایقو سا وقاو ردن ولقم

 ..نیسوف باق ناکف ] لاعت هلوق هنمو نوجغیدلوا سایقو ریدقن هلیسیدنک ع ورذم

۲ 
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 1 ۱ هدنن د ديو كن»یص و سوقو نعارذ ی نیتی ع نیس وق ردق یا [ یداوا

 A 2ام لاش رولات هدنلکدش سوق هدناوح هک رونث وا قالطا هنس هی ام رخ نالف

 مشوق مساق لاق ردةنسانعم كليا مدقشو قبس رول وا ردصم سوقو رونلوا ریبع»

 اذا اسوق هربغ) "یشلا ساق لاقن ردهتسانعم. تكلنا سایقو ربدقتو ممقبس اذا اسوق
 هنسهعدوص بهار هلیعض كناق ( سوقلا ) ايق هسیش هساق لاق اک هلاثم ىلع هردق
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 هنسهحوق كیکتشا ناب هدنزو لدرش ( سهلقلا ) ردقطا یا یهعرک
 نالوا یرکدو روند هنسهفشح كنبرک ذ ناسنا هسهلقو ردي وم هسهلق روند

 لج رفس ( سمهلقلا )":رودم یا ةسهلق ةماه لاق روثل وا قالطا هنس هبت شاب

 رس ( سمقلا ۱ رود هرودو یلکنرید و بوط یک ی رک یساضعا هدشزو

 لاق رولوا یدعتمو مزال هنسانعم قمردلاط و ردهنسانعم قلاط هوص هدننزو

 اذا ءالاف هسق لاق و صاغ اذا یناملاو لوالا بابلا نم اس را لاف لح زا سة

 قحوح و صوغلاب هتنلغیا هتسقف هتسماق لوقت رووا لامتسا هد هبلاقم بابو هس#

 ( ساقالا ) ب رطضا اذا نطبلاق دل ولا سو لا ردهنسانعع قمانیوا هدننراق یسهدلاو
 ( سامقلا ) هسعاذا ءالا هسقا لاش ردهتسانعم قمردلاط ه وص هل رسک كنمنمه

 هب یوق لوش هدننزو رویص ( سومقلا ) رونید هغااط هبوض ردعما هدننزو باتک

 سوق رب لاقب هلوا رونیروب بولتروا هدنآ هغوف هلغا وا قوج كب ییوص کر
 هدنشنزو نکش ( سپمقلا ) سامقلا هاب ام,ة تک نم ءالدلاابیف بیت تن. ادا

 سعوق وه لاقب روند هکب هدننزو رهوج ( سموقلا ) رولک سپماق عج روتید هزکد
 همظعم یا رحلا سوق ف قرغ لاش روشد هنیرپ نکنا کد و یآ هموق

 فی مث یا سق وه لاش رونید دمد [ ناشذو فست هدنزو ر کس (سمقلا )ا

 ییراب یراصت ردیعج كن رطب هک رود ه هق راطب رلیحف كفاق ( ةسامقلا )

 لاقب رردلاط هتنحم یاسنا هکردهنسانعم یهاودو ثاف ۲ ( یساوقلا ) ردفلوا
 هلا ناسا رخ هلیعف كيمو یمض كفاف ( سموق ) یهاودلا يا ساوقلاق اوعقو

 هلباه ( هسموق ) ردندآ ملقا رب هدسلدناو ردیعما كناضق كوي رب هدنیب لبج دالب

 ( ةسماقملا ( رد هن رقرب هدنساصق نادمه ( ناس وق ) رد هب رقر هدنساضق ناهفصا

 لا نان یا كنشدبا هضراعمو هلداجم هدقعشااط هیوص هدننزو هلعافم

 هسکرب ها زعا ندیدننک ۸6 ریز دام ین لاقب ردقح هلوا
 هنسانعم دنه عا وه نم رظان رار د اا وح ساش وه هدکدلیا هثحایمو هرظاتم

 اذا مجلا سمشنا لاقي ردلصتسم هنسانعم قاب بکوک هدننزو لاعفنا ( سامقنالا )

 رول وا ريبعت نیکنا هک روشد هنر نرد كي لوق ىلع هبای زد (سوماقلا ۱ باغ

 هدننزو ربنق ( سنق ) اروغ هيف عضوم دعبا وهوا رهلا یا سوماقلاق قرع لاقت

 كلیا تباناو هر و ه رکصا دترصعم هدننزو هحرحد ( دسدنقلا ( زدندنا وتس مالعا

 نوزوا قرهیاوا لوصم دف رط رو ةيصعد دعب تاناذا لج لا سدنق لاش رد هنسانعم

 تهذ ادا ضرالاق سدنف لاش و هند كيك بو روب یرغوط هتم رب یدازوا

 لاقب ردهنسانعم دابنو لضا هلیرسکو یعف كفاق ( سنقلا ) امف ابراض ههحو لع
 + 1 جم ی تست سس سس
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 هتف كمالو كنزمه ( سیلفنالا ) لبيع ىا سيلف لجر لاقب روند هسکحا و
 الپ اوہ هد راس تادرفم رولوا هدنلکش نالپ هکر دیدآ قلاب عون رب 4 ):رمسکو
 یرلنیس كردبا ج وتذم گرلفاف ( هیالقلا و :وسنلقلا ) ردرلشلبا نایب ها ىئلاب
 روئید هننوسک شاب نسردبا روسکم یرلنیس كسردبا موم یرلفاق رکا و مومن
 لصف رولک الفاو رولک سیلالف و سنالف یچ نوسلوا هسرولوا هلوک هن
 موعطم یلبقام پولوا تلع فرح یرشا هد ع مالک یدا وسلق لصا الوب و
 سپ یدنلوا قالا هاب روکم لبقام هنرخآو بولوا فذحواو ینبم هنفیدلوا هلک
 لالعا یک العا كن هلک شاف هفلوا روبکم یلبقام بولوا ءای یرخ آ كمسا

 هدر غصو هلفدح روید سالقو هلیضب ومت ءاب رونید ید یعالف هدنعجو یدث وا
 كنبات ئاپ و قذح كنو روند هیسیلف و هعابشا روند هسیئیلف و روئید هسنپف

 كمرديك توسک هشاب هلو ( ةنلفلاو ) هدنازو هجارحد ( هيلفلا ) يفي
 قساقف هتسالقو االف تیسلق لوقت زدراع واطم ( سلقلاو ىسلفتلا ) هتسانعم
 نیطلف هلبض كنيسو هنیئخف ( هونلق ) سلف ةوسنلقلا ةسبلا یا سنلقنو
 ثانهآ بولاچ فد هدنراکدلک هرهشرلیلاو ( سیلقثا ) ردبدآ, نصحرب *دنلایا
 ودنسانعم كلبا لابقتسا قرهبانوا هلباهبرح و قو لرهدا رلکلنش هلنامث و

 فویسلاپ نوسلقلا هيقل ماشلا مدقال ] هنع هللایطر رع ثیدح هنمو ح راشلالاق
 فانصاو هانغلاو فدلا بنب مبمودق دنع ةالولا نولبقتسب نیذلا مهو [ ناحرلاو

 بودبا عض و هنسهنیس یفرللا هدنروضح مدآ ناشیذ رب هسکرب سیلقن و وهللا
 هدب عضو اذا ییذلا هلسلق لاقب ردهنسانعم كليا مظعت و عوضخو عضاوتاکا

 لک او حط هکردیکوک تابن عونرب هلیض كفاق ( ساقلقلا ) هل عضخو ءردص ىلع
 ردقوج هدماش و رصم تابوب رددلوم یادوس نامدا و یوقم یعاج رونلوا

 نیفشاط و ناوارف كب ییوص هدننزو سلع ( ساغلا ) راراپب یتماعط هدکن آ یکراجب
 . لضفو ربخ و ءالا ربتکلا یا سلف ةيکرورحم لاقب روید هرو رہو هبییوق نالوا
 | ]| تاملامظعو ءاعطلاریلنا یا سلف لجر لاقن رونلوا قالطا همدآ ریثک یماطعو
  شیدارود یحاص اهدو دشر كرب ز تیاغف و رونل وا قالطا دمدآ نیعتمو دیس

  رکنم ةيهاد اذک و میظع دیس یا سلفوه لاق رونلوا قالطا همدآ روفلادیعیو
 كرلندبا رابتعا هثیسن هدرومش هک رددآ لهاج لجررب ندنسالیق هانک و روغلادیعب

 روجشا "یسا ىنا مهللا بوروط هدندنع هبقعلا ةرچ هدج مسموم یتح رد رب
 تمرحو نیرفسلا دحا تبلحا دق ىنا مهللا باجاالو باعاالو اهعضوم اهعضاو و

 یدا رردا اك هسا كر هید هللا سا لبعاو رفنا نیبخرلاق كاذک و رخ ولا رفص

 بر ترضح دعب ردنابعش و بجر نیہجرو رد رفصو مرح دارم ندنی رفص

 .لاعتم
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 نالوارک د هکرپد حراش ردندحم فی رطنا یا ن ةعصعصن سقاو رذک ک یلوا
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 طلق نکل ردلوقنم نددابع نا ینیدلوا بقل هد هنب راهاشداب دنهو یدا صاخ بقل

 یوف قرهلوا ینارصن هلتنض هنکلم هقشب ندنغیدملوا. فرشمهلااقل فرش سف وقم

 هب یشک مادنادب و قلصتو نیک رح هدنز و ساط رق هام یاح (سايفقلا ( ردقفتم

 هلاواو هدایزو یمض كنم رمه ( سدیلقوا ۱ ج خمس یا سایلق لجر لاش روند

 ندا افینصت و مو باتک ادتیا هدنف باسح و هسدنه و تيه ین۶ هدفو رعم ع

 ناهرپ هکرید جزم یدلیا طلغ هلکعد ردیسا كباتک لوا دابع نبا ردیسا كنەسک
 هلالقا نالوا هنسانعم حاتفم ردینااو ظفل سدیلقا هرزوا ینبدلوا موسم هدعطاق

 هباتک نالوا عضو هدهیضایر. ماقرا ردبک ندنظقل سد نالوا هنسانعم هسدنه

 كمالو یعف كفاق ( ساقلا ) ردلوقنم ید قلوا یمسا كنفنصم ردعفلوا هییست
 ندنفوبقامرخ دوخاب ندفیل هکروتد هنا نوغو نانلوارییعت طاله كانی هلی وکس
 نقلا و سلقلاب ةيفسلا اورج لاقب رولک سولف ىجا لركوب ندرهتسن رتاسو
 ردشلنا هعاسم هن فلوم اهریغوا صوخ وا فیل نم + لبح وهو سولقلاب

 ردلک د "قوو روند ههنسن ناقح هحزآ ندآ و یسولطعآ ندزاغ و سلقو

 ثیدل ایف و ةيابل اف لاق ح راشلا لاق روا وا قالطا قاک | هسردا تدوعزک

 :فولا نم ج رخام نوکسلاب لیق و كیرصلاب ( سلقلا ) [ ًاضوتیلف سلقوا ءاقرم ]
 صقر كرەدىا یتغئو برط سلق و "لاو هف داع ناف "قب سل و هنودوا مفلا *لم

 فیطلو "انغ ف صقر اذا یالا بابلا نم اشق نالف سلف لاقب ردهنسانعم كليا

 دیس قوحوا دید ءاي ییغ اذا ب رطلا سلف لاش رد هنسانعم كجا تان زا و

 HSE هدعم و ذیسلا gE اذا لحرلاس 1 لاش رد هنسانعم كما

 یارش نوع#بدل وط تایل ۳۹۹3 و تلغ ادا هیش تسلق لاق رد هنتسانعم غار

 لاش و ءالتما هفذق اذا بارشلاب سأكبلا سلف لاش رد هنسأاتعم تمروکسو هرُنط

 تبحاص ( سلاق ( راخز یا سالق رحم لاش هنمو هالتما هفذق ادا ءالباپ رها سلف

 ندنسهلبق هرذغ ینآ یراتضح مالسلا هیلع ملاع رشف هکردید آ مضومرب هدننزو

 یر هدنزو روبص ( سولق ) رل رايد روی هیح و هعط اقم هحو رب هشعاج بح الاوت

 هدنن زو طرق دلیحف كي هد دشم مالو ی ءط كفاق ) سلق ( رد ه رق رب هدنب رق ی رهش

 ریظن هب 2 یسلا و نع ما دهرا یارک وب رددآ ا هدنر مش ءاعلص هدنع

 ندب ع هداتنا لوا بول وا هدیدصق فرص کا نوا 9 قلخو اس هلیعز- قلوا

 شکعنم هههرا تیفیک ندحابص یدلیا طوفت هماسیلک بولک ینابن هکر هسکرب
 بيرق هب هکم بودا تعزع هندصق مده ی هیعک هلی انس | ید وج ليف هدقدل وا

 لیحهدننزو ربما (.سیلقلا ) رلیدل وا لوک ام فصع ةن وغ هبا لیبابا رکسع هدرب
 تم ف
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 ثآ و رأت اذا هنع سعاقت لاقب ردهنسانمم كيل وریک بولیکرا هد زو و لعافت

 . هدناقل دقني ملاذا سرفلا سهافت لاقي ردهنسانعم كفکچ ورپڪ بویلک هک د
 سشعغفا لاش رد هنسانعم لود هک | بوت و رک نکر دیک هتسرپ ( ساشعفالا )

 نالوا دیدش هلیس هینب لعاف مسا ) سساعفملا ) فل لا مجد و و رخأت اذا لح زا

 هیس ەدابز هاب روند سیهیقم د وخاپ سعیفم هدن رغصم رود هناویحو ناتسنا

 رولک سپعاقم و سعاقم یجب هلفذح ینرب كنبس و كيم روند سیعف دوخاپ

 هديب یوق ردیردپ كنعاج رب ندنتسهیق مت هدننزو رواج ( یعاقم )
 ج رحدن ( سوعقثا ) رلیدلیا بيقلت نوهکیدلبا رأت هدنصوص نیم رب عقاو
 با رخ هناخو رنک اذا جدا سوعش لاقش ردهنسائعم قوا یافرب كي هد ز و

 سوهقث لاقب رونلوازببعت كمریو لب هک ردلعتسم هنسانعم قتوطزوب هغلقب بول وا
 هدننزوسولج ( سوفقلاو ) 4یوکس كنافو یصف كفاف ( سفقلا ) مديت اذا تا

 ثام اذا لوالا بابلا نم اسوفق و اسفق لج لا سفق لاق رده سانعم كلوا .

 هیلج رو هیدب طبر اذا یظلاسفق لاقب رد هنسانعم قاب ینرلقایاو ین را كنوهآ و !
 هرعشبذخا اذا الالف سفف لاقب ردهتسانعم قغفوط بوبرواف ندنحاص كن هسکرب و

 "یشلاسفق لاق ردهنسانعم قلآ هلهج ورولا بوکح هلبطغ ندندهسکرب ییهنسن رو |
 كوب ینشمو كدورب كمدآرب هلنیتحف ( سفقلا ) بضغو عارتنا ذخا هذخا اذا

 هفنا ةئور تمظع اذا عبارلا بابلا نم اسفق لجرلاسفق لاقب ردهنسانعم ق قلوا |

 ند را رحا یعدلاو بول وا یسنج لوق یردب هک رد هتتسمانعم ف رقم ( سفقالا (

 تآ زوب یساپاب بولوا هیرع یسانا یفرقم هدنسنج سرقو رونید هیسک نالوا |
 یک ناک بولوا نوزوا اقلطمو فرقم یا سفقا سرفو لجر لاقي ردنالوا |
 ه راقو رولید هبهدعم هدننزو ون ( ءاسفقلا ( روند دش نالوا هدیجخ و ین ۱

 یا ءاسفق :ْأرما لاقب روید هئروع نالوا هیامورف و وئوکو هنسانعم نطب رونید
 رونید هروع نالوا هثیدرو همی یدو هدننزو ماطف ) سافق ) ةثیدر همی

 قالطا هتسهشاط دارکا فنصرب نکقم هدنتکلم نامرک هلی كفاق ( سفقلا ) ۱
 بث اذا ىظملا سفقن لاقن ردهنسانعم قمارهخ هدننزو لعفت ( سفقخا ) روئوا |
 كنيرب یرب نوحما قوط "پویا ندنحاص كنبرب یرب هسکییا ( یفاقتا ) |
 یتح ینمب نابیاوت یا امهروعش ناسفاقت اه لا ردهنسانعم قعشارص هنیرزوا |

 شوق ع ولرپ هلیسهینب لعاف مسا ( سقوقلا ) هبحاص رعشب ایم دحاو لک ذخای |
 دنس رمز طبقورولوا قوط قتمارق لئام هضایب یکنیج رک وک هدل عو هکردیسا |
 ی یحاص كن هب ردنکساورمصم هدنذاعس نامز گردی كنهسک مات اسم ن جرج |

 هن رلکلم هیردنکسا و رصم اقلطم هدفاسو رلیدلیا دع ندهباح ینآو یدا کلم |
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 كناط و هليمض كفاق ( سانطسقلا ) امنع نا ریلاپ رعي اک ةلادعلا نع هب ریعیو نا ربثا
 ضا كنوو رددآ رصشربو روید هنیرساط قام“ كحمزا بیط 4 راطع هلیحف
 ساطبق هل ریسک و یعض كفاق ( ساطسقلا ) ,یدنل وا عابشا و دم بولوا سئطسق

 هب رقع نالوا دیدش یسقوص هل رسک الیلقو یه كفاق ( سوبط رقلا ) ردتغل هدنظفل

 هدننزو لیحز ( سیرطنقلا ) رونید هبهقان دیدش و زواپ لوق ییع كياچو روند

 هقرآ بوقج همثط سکوک هلنیتعف ( سعقلا ) روند ههقانو هبهداف زوایو یریا
 بابلا نم اسعق لحرلا سعق لا ردهنسانعم قلوا رونق هليهجو كمريك و عا

 ردرلفصو هدننزو فك ( سعقلاو ) هدننزو رجا ( سقالا ) بدح دض مبارلا

 قالطا هلآ لوش سعقاورونید هرودنق شم ریکورحا یسهفرآ بوقح هرمذط سکوک
 سعقا سرف لا هلوا ققلاق یرلقحایو یسب رغص بولوا كکوح یرص هک رونلوا

 یشاب هکر وال وا قالطا هبه ود لوش و هاطقلا حض را ةوهصلا شما یا

 ۲ لئاشا یا سعقا ربع لاق هل وا لئام یغوط تب ندنف ط 45 را یوی و

EAندشلوا طة اس ىظفل وه نر ]خەن هکر بد حراس ه رهظ وع هقنع و  

 بک نوزوا كى سعقاو رول وا هادی سعفا کر دل وا ه رهظ و ی

 لی وط یا سعقا لبل لاقش رول وا نیل ندر بونل رونق ۳۹ اي وک روال وا قالطا

 ,ولعو رو ها باضهلاوذ ردع كغاطر هدهعبز رایدو ح ریال هناک ینعی

 تباثو منمیا سعقا لجر لاقب وئلوا قالطا همدآ یحاص تناکمو تعانمو ناش

 هد هماعو تبا یا سعقا نع لاق روسشوا قالطا هناشو ع نکی و رادناب و

 سعقا كن هسک مان ضع هلیسهینب هينا ( ناسعقالا ) ردیما كضراربو كغلامرخ رب

 ییا كنهرعض نی ةرعض سعاقم و سقا و روت وا قالطا هنی رلغوا مان هريبه و

 فصو هه رق لوشو ردشوم كسعفا هدننزو ءارج ( ءاسعقلا ) رد رااغوا
 ةعفار تناک اذا ءاصق ل٤: لاق هلواردیک قره ریدلاق یتغربوقو یتسکوک هکرولوا
 هدننزو لورح ( سوعقلا ) ردپسا یسرف كنهسک مان یدنهلاذاعمو امنذو اهردص
 (ساعق) ردبدآ كغاطرب هدننزو باتک ( ساعق ) روند همدآ هدرولخاسو ريب ك

 ثداح ندلک ا ترثک رددآ تلعرب صوصحم هنسق یک و نویف دننزو بارغ

 هدننزو نالس ( ناتسعف ) ردیرک دا رببعت هی رولوا كاله تبقاع بولوا
 مکمو ددش یرصو نوعو لوی اقلطم هدننزو رهوح ( سع وقلا ( ردعض وم رب

 یودب و نتنم هلیئوکس كنیعو یصف كفاف ( سهقلا ) روید هناوبح نالوا

 ردیقل كنروع قلصتو نكر جرب هدننزو روفصع ( سوسعقلا ) روند هغارهط
 كي هل سڪ تكنمزمه ( ساعقالا ) ردیعسا لجررب هلیسهیب رفصم ( سیسیعق )
 (سعاقتلا) ارثکم انغ راص اذا لجرلاسعقا لاش ردهتسانعم قلوارادلامو نکن ز

 سس



 | ی یی ت ی ا ا لا
 ۳۲ ۰ و
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 رد هتسانعم قمالفرا هبهنس رو ردفج4وا شوا شوا وب هدزرناسل سوف سوق لاقف
 رد هنسانعم كرو بوکح ثنو بعت زاردو رودو هکر ح اذا "یثلا سقسق لاقب
 هج كلاب اماد هدشزو روبص ( سولا ) ريلا بأد اذا لج لا سفسف لاقي
 قلزسیوخ و اهد- و عر تڼاک اذا سوسف قا لاش رود هب دفا نالوا رالئوا

 ترهض اذا سوق هقال لاقب رونید هب هقا شمالشب هکباکچ یدوس لوق لع ندا

 میکحو غیلب هکرد یدایالا ةدعاس نبأ هلیض كفاق ( سف ) اهنل لوت وا اهقلخ ءاسو
 [ هدحو دما ثعب نا ةهقلا موب وجرال یا اسف هلا ممر ] ثیدلا هیف و یدبا
 ردعضوم ر هدشازو ریز ( سیسف ) ردعش وم رب هدنب رق هفوک ( فطاا سف )

 رمش یبا نبا هدننزو باع ( ساسق ) ردیعسا یدج كندحم مان توقاي نب هما دبعو
 ردیندعمرومد رپ هد هینیمرا هدننزو بارض (ساسق) ردندا رعش هکر دیعسا ب رکی دعمنا
 ) ساقسقلا ) ردیع-ا كفاط رب هدن راید رک ول و ردبوسنم ک١ هساسق فويس

 ساقسق سرفو لجر لاقب رونید هناویح و ناسنا كباچ یغایا هدنزو ساعس>
 ددش و داه لیلد یا ساقسف وه لاش روید هزوغالوف قذاحو ذواو عیحس ىل

 هلا هغاسم هن فلؤم دیدشیاساقسف عوج ودرپ لاقب رونید هغلبآ دیدش و هغووص

 مظم كبو رونید هیلق دنک زمکو روید هنیپا ییوق کو ویاو ردشبا ریفت

 ساقسق هليل لاقب رونید هبهچگ بعتم نالوا ریسلا بعص لوق ىلع رونید هبدجک
 رونید هنالسراو ردیعما توارب هییش هسرفرکو امف ریسلا دنشا ام یه وا لظم یا

 رونپد هنالسرا هدرلنو هدننزو طبالع ( سقاسقلاو ) هدننزو ضرع ( سقسقلا )
 اصعلا ةيقسقو اصعلا ساقسق لوق ىلع روند هكنكد هلی كفاق ( ةساقسفلا )
 ءالقع هلنتمض ( سسفلا ( رول وا ردصم هسقسق و مسا هساقسف روند هقع ات وا ینکد

 هرلمدآ نالوا قذاح هدکمروس راوطو هالقعیا سبق مه لاقب روند هنادنشوهو
 قاوف هسس هدشزو لزاز ( سقسقتلا ) قاذح ةقاس یا سسق موق لاقن روند

 كفاق ( ساطسقلا ) هععت اذا توصلا سقسقت لاق ردهنسانعم كملکید پوروا

 ینیتفکینعب هننالوا موقآ ندرلنا ريم راس لوق ىلع رونید هیوزارت هلیمکو یعخ
 کزدقج هوا لدغ نا ریم ساطسق دوخایدونید هتنالوا یرغوط كب بولواربارب س
 قالطا هنسوزارت اند سب ردوزارت قحهنلوا لاعا نزو هلیسودنک هدنمایق مو

 ندهیمور رونرم ظفل ضعبلا دنع رولوا ذوخأم ندنظفل طق رولوا هلتهج هيبشت

 كچوک كرک ین نوسلوا هسرولوا ناربم هنوک هن هروک هرللوق یکلواو ردبرعم
 لاش نوسلوا نابق لرکو یسوزارت شموکو نوتلآ رک و نوسلوا دوی رکو
 لدعلا نا ربم وهو نيزاوملا موقاوا نا ربلا وهو هساطسش نزبو هسايقع سيق نالف

 [ مقتسلا ساطتقلاب اوزو ] یلاعت هلوق هنمو غار ا تادرفم قو حراشلا لاق
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 رب قدهدرابق ینرلیو كنشاب سورخ هسنرقو ردمزال لعف .روک هلریسفت كفلۇم
 ( سقلا ) ع زنقو رف اذا كدلا سنرق لاق ردهنسانعم قجاق ندسورخ رخآ

 رد هنسانعم قمردشارآ بوشود هندرآ كنهنسنرب هد دشت كنيس و یال تاک رح كفاق
 كلبا قليغوقو هبلطو هعبت اذا لوالا باسبلا نم ةلثلتم اسق "یثلا سق لاق

 كنهتسن رب هدنشزو لعفت ( سسقتلا ) مام یا ساسق وه لاق هنمو ردهتسانعم

 یا رابخالا سسقت نالف لاقب ردهنسانعم قمردشارآ بوشود هندرا یک کرک

 الصا ند هود هکروتید هنحاص هود لوش هلیعف كفاف ( سقلا ) امیلطیو اهعبتتب
 شیشک هکرونید هنیراسیت ر كنسهفناط یراصن هلتهج اعو هلوا زايا تقرافم

 هسوق یردصم رولک سوسق ییج رک دیس اک رونہد ید سیسق ردقجهلوا
 نجرلا دبع ندنیاتو هنسانعم عیفص رونید هیوغاربق سقو رک ذیس اک ردهسیسقو

 نوتفم هبکنح مان همالس هدنابش ناوفنع ردیسقل كدا مان کللا هللادبع نا

 نسحب یا لبالا سش وه لاقش ردهنسانعم قمراتوا لزوک ی هود سق و یدیشلوا

 ندمعم ضرا سقو هقاس اذا لبالا سق لاقي ردهتسانعم كمروس راوطو هیعر
 روسکم فاق اضه و رقح ندنآ هیسق بایت ردیدآ عض وم رب هدننیب ءامرف هلا شیرع

 لادنا هنیس ییاز یدنا بوسنم هریرح یتعب هرق هک یدیا هبزرق لصا لوف لع ردا
 مهردو رد دآ عضومرب هدقشمد ) سقلاربد ددا لحاسر هداتسدنهسق و زایلپا

 رب سفو یدر یا یسف مه رد لاش ردکع د فو ز هیفیفح و ید دشت a ی

 ا مالکب مهاذا اذا مهسف لاش ردهنبسانعم كلنا هدیحمر هلا زوس د یهسک

 ۳1 سق لاش ردهنسانعم كلا لکا بورمص لجلب ییلیاو یتا نالوا هدککو
 هقاناا تسف لاقب ردهتسانعم قمالتوا هج زکلای هقانو هاو هج لکا اذا مظعلا

 ردراردصم هاب سك كفاق ( ةسيسقلاو ) هليض كفاق ( ةسوسقلا ) اهدحو تعر اذا

 راص اذا هسيسقو ةسوسق نالف سق لاقب رد هنسانعم قلوا شيشك یر نداراصن
 هدنتهج ند و لع كنسهشناط یراصن یک سف هدشنزو تیکس ( سیسقلا ) اسق

 هبلاهم رولک هسواسق و نویسیسق یج رونلوا ربیعت شیشک هکرونید هنرلسیر
 یدنلوا لادبا هواو هيلا نیس یشان ندننرثک هدنرانیس پولوا هبساسق یلصا یک

 نسحا اذا لبالا سسق لاش ردهنسانعم قمراتوا لزوک یهود یوو ( سیسقتلا (

 ( ةسقسقلا ( هتسانعم هریغص ةیرق روند هب وک كحوک هلی كفاق ( ةسقلا ) هيعر

 ك بوکلس بوربص هلطاب ییلیاو یتا نالوا هدکک خد و هدشزو هلزاز

 قماشوا یکنکدو هاو هج لكا اذا مظعلا ىلعام سقسق لاش ردهنسساعم

 عرسا اذا لحرلا سقسق لاقب ردهتسانعم كف هلتعرس و رک ذیس اک ردهتشسانعم
 هب حاص اذا بلکلا سقسق لاش ردهنسانعم قمغاچ ود سوق سوق یبوکو
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 گرونید ههودكکرا لوش هسک كفاف ( ساطرفو ) رونید هدشاک هدننزو مهرد

 هلوا ضایب یکهبا, یدب پواوا دنلب الاو هوا ءایس یرزوک بولوا قآ هدایز یو"
 نالوا ندناتشءو ندنشیمو نوسلوا هسرولوا كبش هن ره روند هبهفی# افلطم و
 روئلوآ رعت هلوبو هبط هک ردلمنسم ید هدناسشن افلطم و روشید هتناشن قوا
 یعهجالا اعطق هکروند هبهباد نالوا ريق دوس هللا هددشم یاب ( هياط قلا )

 هجرحد ( ةسط رفلا ) دیش اهضایپ طلاختال تناک اذا ةيساطرق باد لاشب هيوا
 ساط رقلا باصا اذا سط رقف یر لاش رد هنساتعم قم روا هاش قوا هدنزو

 اذآ لحرلا ضلع رقت لاقي ردهنسانعم قلوا كاله هدنزو جرحدت ( سط رقكا )

 4٩ نیع ( سوعرفلا ) ردهب رقرب هدنراید سصم هدتلزو رفعج ( سطرق ) كله
 هبهود كکرا ولککروا ییا هدنزو رونز ( سوع رفلاو ) هدشزو سود رف هلا
 نالوا ظیلغو سلماو بلص یغاربط لوش هدننزو نوزلح ( سوقرقلا ) روید
 ثیبخ و قرم یک شت آ هدنآ اضعبو ةبلوا یرثا تاب الصا هدنآ هکر وند ههووا

 ( سفرفلا ) رولوا ید یرارپ نامطمو مفنرم كنهروبزم یارتو هلوا رايق وص
 هیرمسکو ینعف كفاق ( اسیقرق ) یدنلوا رکذ هکر دیف دارمو هدشازو سجرج
 ثرومهط نب اسبق رق نالوا یسیاب ردهدلبرب هرزوا تارفرج هبصقو یدم ثفلاو
 هلیصف كفاف ( سوقرق ) ردهدلبرب دو هدنزو ناسلث ( ناسقرف ) رداعسم هيما

 هدنرلفدشاچ هکمجما وص یغد ینسف قالغواو رد هیاک- ندنوص قحهغاچ کبوک
 قعغاچ رهبد سوفرق کیوک هدننزو هجرحد ( ةسقرقلا ) اررعاپ ورد سوقرق
 رفعج ( سمرف ) سوف رق هل لاقف هاعد اذا بلکلا سفرق لاش ردهنسانعم

 ردهدلب رب هدنبرق رونید هدمغ هی بک كفاق ( نیسیمرق ) ردهدلبرب هدسلدنا هدننزو
 ناقج یک نورب ندغاط هلیرسکو یعض كفاق ( سانرقلا ) ردي رعم ناهاشنامرک

 هکایوک هلوا تكکو و ققلاف قرطره هکرونید ههقان لوشو رونید هبیرویس

 ( سنرقلا ) رو شبد هنبرارپ كجةكوب قوه كران وناخو یک شمقچ نورب ندننای ره
 ليس هلیحف كفاف ( سینارقلا ) ردفدارم هدینا یانعم هلا سانرق هدننزو مهرد

 هلوا شلشب هکمروک بوراپ وق ندنرلرب کاشاخ و راخ هک رونید هنلئاوا كنیوص
 باشخا رولوا هدننیه نابدرب هکر ونید هاو هعاج هدننزو ج رح ده ( سن رقلا (

 مسلا ةيه لع لع دق ناک اذا سنرقم فقس لاش ردهععرو یرلنوا كرلەلاخ

 نابد را قرف هروک هنسهخهن فیسو ردشلبا هثطخم ینرلهخه سنرقم فیس حراش
 هدننزو هحرحد ( ةسنرقلا ) رولوا همدق همدق یرعآ هکرولوا 3 نالوا ریبعت

 ثمکید ینرازوک و بودل و هدعاکنه قحریدشلآ هراکش هدلا ادتآ یاغوص یراکش

 هانيع تطیخو زرک اذا لوهجلا ءانب ىلع سنرقو یزابلا سنرق لاقب ردهتسانعم
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 | رونلوا قالطا هن رب ره كن رشت درآو دل وا روئد هنتشساق شم وا a هدننزو

 ىج رووا ناکسا یار هدرعش تزورض قشآ كنوو روند ناسوب رق هنسکیا
 ۱ هدننزو روفصع ( سودرق ) هونح یا جملا سوب رق رسک لاقب روگ سیبارق
 ندنس هلق سیق دوخاپ دزا سود رق ن مغ ن مهف 9 كالام ی ثرالا نا

 عابنا رایخ هک ردندرلنآ یسود رقلا ناب نی ماشه ندنیدحم ردیردب كتعاج رب
 ردیلتاف كلسم نن بيق یسودرقلا .دیعسو ردندنسیلاوم كرلنا لوق ىلع ردندنيعبا

 سد رق لاش رد هنس انعم قلق کو نتم یهنسنرب هدنزو هحرحد ( ةسد رقلا )

 بلکلاو رج سدرق لاقب ردهنسانعم قمرعاچ یتکیا كيوکو هقنوا اذا ىلا
 برد ( ةهبالص و ةدش یا هسد رق هيف لاش رد هنسانعم تدالص و تدش و هاعد اذا

 هد ژو سدد ( سرقلا ) ردیدآ هزاورد ر هد هرصب هلیحف كلاد ( سیدارفلا
 دهنسسن قوغوص و دیدشلا دربلا یا سرقلا اذهام لوقت روند هغووص دیدش

 لاقب روند هب وغا ربق نالوا فذکو دراب تا و درات یا سرف ءاه لا روند

 | كکوط رولوا ردصم سرقو دربا و فثکا عیقص یا سرق جلا اذه یف لزب

 قلوا دتشم قوغوص و دج اذا یاثلا بابلا نم اسرق ءالا سرف۰ لاق هنسانعم

 كفلّوم هدننزو ربما ( سیرقلاو سراقنا ) دتشا اذا درنلا سرق لاق ردهتسانعم

 كي هرباس لوصا و كحراش نکل ردهنشانعم ددش درب هدرنو هرزوا ییداع

 سی رفو سراق ءام ساسالا یف لاق اک روند هب هنسن دراب ردرلفص و هروک هنن رلنایب

 قع سرف و مد یا سیرفو سراق یش لاق روند دن هن سڏ ءدق و د راب یا

 قمردکوط زولوا ید ندهجاب و راراپ نذفلاب هک روند هماعط نانلوا ریبعت
 لاقو دج تح كرن و غابص هيف لع و حط اذا سیرق كس لاقي هلیبسح

 ( سرقلا ) دربی عراك اب و ارقب محلب قرم وهو اسیرق اوسرق ساسالا ف
 ردنصد سرف و دماج یا سرق فش لاش روند هب هثسل شکوط و كل وط نک

 عبارا بابلا نماسرق د ربلا سرق لاش رد هتتسانعم قلوا دتشم قوغوص رول وا

 ( هیسارقلا ) ردندا رعش هک ردیونغلا لاس نبا هدننزو باتک ( سارق ) روند
 یم كفاق ( سروق ) رونید ههود نالوا دددشو یریا هلیفیف كنایو یمض كفاق

 هس رقا لا رد هنسانعم تكعوشواو قعوغوص هدنن زو لیعفت ( شیرقتلاو ) هاب مک

 د راب هڪ رب هدنس يح ات ۶ رب هدننزو بارس ) سارق لک ( هد ر اذا هس رقو دربلآ

 ردیسیلاوح و فارطا دارم ندل آ هکرید حراش ردیمسا كره دوخاب ردیعسا لابح
 ( سط رقلاو ا ااو رفعح ( سطرقلاو ) هلیئالث ثاکرح كفاف ( ساطرقلا ) 1

 ۳ ی ی ار ی سی سس ی ح
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 ۱ سدفلاو ) هد زو درم ) سدقلا ۱ مهد عدم یا سادق فرش لاق روث وا 1

 هلکنآ هکردیعسا كن هساک هوک رب هدنزرط هساک یرلکدبد رغ هدنزو بک نیم

 هدننزو لبج ( سدقلا ) روند هوا هدننزو ریما ( سیدقلا ) ردیا رهط
 سدفو لطسلا یا سدفلاب لسنغا لاقب رونید هبا نالوا رمت جارقبو لطس
 رک كلاد ( سداقلا ) ردفاضم اکا سدق ربح ردیدآ هدلبرپ هد رق صح |

 جرات رددآ هریزجرب هدسلدنا سداف و هنسانعم هیظع هیفس روند هب یک كویپ

 هدنساضف تا ره رهش هداسا رخو رد هدهتدس ج راخ هکر دب رلک دید سدات الا کرد

 ملسنلا هیلع میها ربا ثرمح رداب رقر هدنب رق هفوک ( هيس داقلا ( ردیدآ هبصق ر

 لسف ندرابف یراوسیکو مس مارک الا دعب بولوا رفاسم هزومن ربو روم هیاروا
 هلا راغشا ینتفاظن كنهرو نم ضرا 4مالک ضرا نم تسدق هلکلبا فیطتو

 میها را نال یدنلوا هیعع هیسداف هان 6١ رلیدلبا اعد هدنناب قملوا لحم جاج

 هلی كيهددشم لادو كفاق ) سودقلا ( رول وا ییعلاپ لش ۱ رهاظ هلال وا فب

 ءاسا كنبرلتمشح ىلعو لج قح نالوا « عمو كاب ندصياقن باث رد اچ یضفو
 ةغيص ديفم ینسانعم كرابم دوخاي ارم و كاب ندصئاقاو بويع ردندنسانسح
  كنافیعومب كنانک نالوا هدننزو لوعف هدبع مالکو ردهدنزو لوعف هکرد هغلابم

 اضهبو راد هلی كناف یراهلک ج ورفو حورذو حوبسو سودق وبثا الا ردلیعف
 هلاوح هنر زوا هسکرب هلبا حلق هدننزو روبص ( سودقلا ) رارولوا حوتفم هدرلنوب
 كفاق ( سادیف ) هب مودق یا فیسلاب هیلع سودق وه لاقب روتید همدآ نالوا

 هدننزو لیعفت ( سیدقتلا ) ردندسا "یاسا هللرمك كيم ( سادقمو ) هیعف
 هه رات ندسیاقن و لمشو بویع یییراب بانج یهلا سیدقن ردهنسانعم ریهطت
 ةسدقلا ضرالا هو ردنرابع ندکلیا داقتعاو فصوو رکذ هلتارببعت نالوا لاد

 . سیدقت هلغلوا ءايبلا عقوم روك ذم تيبو ماش ضرا مظعمو سلمك سدقلا تیو
 ۱ دونلوا قالطا هدبعتم و بهار هدشزو تدحم ( سدقلا ) یدلوا فوصوم هلا

  لجرا سدقن لاقي ردهنسانعم قلوا لا هلیسهدایز هدنزو لعفت ( سدقلا )
 . | نجرلادبعمیرا تنب ةيدق ردندناوسن ءاعما هدننزو هنیهج ( هسیدق ) رهطت اذا

 ] ( سادق ) ردیسهدلاو كفوع نب نجحرلا دبع نب لیهس نب رییزلا نب هاربا نب
 روفصع ( سومدقلا ) ردئدم سادق ن نیسح ردندلاجر ءاسا هدنتزو بار
 نالا مطع و عدف یا سومدق بسح لاق روند هبهتسن ینادقوح هدننزو

 ۱ روند هود لکیهلا مظعو مهط كلم یا سوعدق اناطلس لوقت رونید ههاشداب

 ۱ هب یراق و هیایق نالوا كوی و یرپا ىس هثح هلاح ) هسومدقلا ( رولک سیمادق یج

 نوزلح هلنيتح ( سوبرقلا ) ةيظع ةمخض ىا ةسومدق ةأرمو ةرخص لاقب روند |
 ,مے»سmسدسدالسکلدللککککدلدلل لههه کى

 1 هدنزو
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 نب دز و ردیدآ نصحرب ندبلح لاعا سبق واو یدا ع دوتسم هدنآ دوسا رج.

 سیق نب هلا دبع هدنازو كرز هل رسک كفاق ( سیف ) ردندم لصالا یاش سیبق

 لاقب ردهنسانعم داینب و لصا هلیرسک كفاق ( سفلا ) ردیسا یدج كیدحم مان
 لوش هدننزو فتک ( سبقلاو ) هدننزو ریما ( سیبقلا ) لصالا یا سقلا عرک

 هدتعرس هلوا ردنا هبک كباچ ی یشرد ینیدشآ هک روثلوا قالطا هروغو و هرفنآ

 ةوقل * لثلا هنم و حاقلالا عیرس یا سقو سيبق لفغ لاقب ردشفلوا هییشت هرات

 كا یتسدم ثککر ا هدننزو هري هوقل * سيبق باو ةوقلوا * اسیبق تفداص

 برم هدتقو یرلعاقجا كقفتم کیا رونبد هیشید نالوا هک ناه هلکلیا قلت

 بک كاچ ییشید كکرا هدننزو همارک ( ذسابقلاو ) هلنیتخف ( سبقلا ) روتلوا
 ساشناوبارلا بابلا نم ةسابق سبقو اسبق لعفلا سبق لاقب ردهنسانعمقلوا ردیا

 ردلیعتسم هنسانعم كمتر کوا لع همدآرب هلرسک كنەزمه ( سابقالا ) اسبق ناک اذا

 اذا هسقا لاش رد هنسانعم كمربو یسهراپ شتآ همدآربو هلعا اذا هسقا لاق

 انالف سقا لاق ردهنسانعم كلبا بلط یسەراپ شت نوعا هسکربو اسق هاطعا
 هدننزوربنع ( ستق ) رولک هدهنسانعم لاعفتسا یسانب كنىاب لاعفا هلاملط اذا ارات
 نالا لبق هکرونند همدآ لوش هدننزو سرخا ( سقالا ) ردیسا لحررب
 نم وهو سقا وه لاق ردنالوا شغوط ولتنس دارم هلوا شوا رهاظ یسهفشح

 همدآ ردا هدننزو طبالع هلا هلم یاح ( سحادقلا ) نتخش نا لبق هتفشحو دبت

 سحادق لجر لاقب رونید هیسک یوخ دبو عاجش یا سحادق لجر لاقب روند
 هکلک ا هلنیتعض ( سدقلاو ) هلی كفاق ( سدقلا ) روند هنالسراو قالتا "یس یا

 رولوا ردصم هتسانعم قلوا او رهط یا سددو سدق هيف لاق ردا رود
 لبجرب هدنسهکلوا دحش سدقو رهط اذا سمانا بابلانم اسدق *یثلا سدق لاق

 لیریجو نوجبدنلوا رهطت ندیونذ ثول هدنآ ردیسا سدقلا تیبو رددآ ےظع
 سدق ندیهلا فرط روید ید سدقلا حور که رولا قالطا همالسلا هیلع

 نوچغیدلوا لزات هلا ینابر ضیفوتمحو نآرق نالوا رهطمیدابعسوفن یعب هلا
 راربد ضیاالا سدق هنر و دوسالا سدق هنر ردیسا كغاط ییا هدزاج و

 هزوق هکرونید هئیش یرلقدباب هدنزرط همکت ندشموک هدننزو بارغ ( سادقلا )
 . هدالقف بودا یزید یرلناوسن بعو راردیا راوتسا هرلتخر یزژنکا روثل وا ربع

 كفاق هدنوب راردبا بصن هرب كیلیکود وص هضوح هکروند هشاط لوش و راردا
 نالیراوص هود کروند هشاط لوش لوق لع رد اج الیلق د4 دیدشت كلا دو یصف

 كجروا بویروب ین آ هکر ثردبا ریدقت یتسهصح وص هلکنآ بوقارب هرجا ضوح
 قالطا هناش و فرش نالوا یلاعو مظعو مینمو راردیا دع هصح ییوص یرادقم
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 بسط تی

 ردینیاور یرزالا هلا دبع وبا ماماو و رود هبیمعوف ( سوئانلا ) مفدلا رقفلا یا
 ( سیطنفلا ) ددذوخأم ندنوب رد راتف کم علا سوناف هک بوک مان یا سواق لج ر لاقی

 هسک ان و مث نالوا دازردام ینمب ندشهج یتدالو و روند هرکذ هدشنزو لیدنف
 هد الو لبف نم مد یا سیطنف لسحر لاق روند هی شک لاور یهو روند

 ی دونید هلورپ ناوبایو مصب جوا بولوا لو یرلکلدو فنالا شیرملا اذکو
 مهلوق هلم و دوسنید هتنورپ كدروف و كرپ نخ هاه ( ةسيطنفلا ) رولک سیطاثف
 یک دن زو ساطرف ۱ ساطلا ) فنالا یج ةزوللا منم یا هسيطتفلا عنم وه

 هيیچف و رولوا رببت هتننس رولوا مټ هدنآ یرلیدنزص وص هکروشید هنشوح

 میسفن وص كج هجا هدیکو رونشاط هلکنآ وص كج هجا هدیک هکر ونید هيهنجنامو
 ( ساف) روند هب مپع هرک هدننزو سیردنخ ) سیلطتفلا ) روید هغانح یرلک دا

 هدشز ج ریز ( سرهفلا ) یدلوا ناپ هدنسهدام سأف هک هت ردهدلب رب هدب رقم

 عج بنک "یاسا ینعی بثک هدنآ هکرونبد هیهبونکم نیم ینعی هباتک لوش
 سرهف لاقب رلیدلیا فیرمصت لعف هدو و ردیرعم تسررهف هوا شغلوا تب و
 باوا ینیدلوا لقتشم هدنلئاوا بنک الاح هکرید حراش اسرهف هل لعج اذا هباتک
 عماج رد هیمور "دل تس رهف و . ردق راعتم هد هیلیصش تاد رفم نانلوا ته ىلوصفو

 یلاعت هنومب زج رديلع لجررب هدننزو سل ( سنهفلا ) ردهنسانعم ءايشالا
 دوجا روید هنسوا كب كنعسف رقاب هدننزو ذفنق ( سریقلا ) 4 فاقلا لصف

 یسهلاخ كسنا ترضح ردیمسا هيظع :ربرجرب هدمور رع سربقو هنمانعم ساعلا

 ( سبقلا ) یدلیا تافو هداروا نایلم تش مارح ما نالوا یسهحوز كيهدابع و

 قالرب ینعی هبهلعش نانلوا ذخا ندعتآ میظع ھل ہک كييم ( سابقلاو ) هلنيتعف

 رانلا مظعم نم ستقن را ةلعش یا اسابقمو اسبق ىلذخ لوقت رونید هنن زوک شتآ

 ردهتسانعم قلآ زوک شن آ قالرپ ندشتآ مظعو ندقاجوا هدننزو سبح ( سقلا (

 ۱( سابتقالا ) ران ةلعش امنم ذخا اذا یناثلا بابلا نم اسبق رانلا مظعم نم سبق لاق
 | هنسانعم كليا مع :دافتساو سبق ینع ستقا لاقب رد هنسانعم سبق هدنزو لاعتفا
 سلب رط هدیرفم هدننزو یصا ( سباق ) هدافتسسا اذا زعلا ستفا لاقب ردلمعتسم

 یسهرشب و نولو بوخ یسهرهح ( سوااقلا ) ردهدلب ر هدننب سقافس هللا بغ
 وا نوللا نسملا هچولا ليملا یا سوباق لجر لاق رووا قالطا همدآ ریلد
 یمجعا سوواک سوباقو ردیسسهبنک كرذنم نب نامعن نالوا برغ كلم سو 5
 هغ رکمذکم هدننزو رببز ( سببق وا ) ردفرصنم ریغ هیراتاع هفرعمو هم ردیرعم
 ادا اریذ ردشلوا ینتکم هلیسا كنیجرومدرپ ندنسهلیق حزم ردغاطرپ هدنبنج
 اریز یدا راردا قالطا نیما هغاط لوا هدلئاوا يدنا رون زم ندا ان هیق هدنآ
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 نالوا هدنرلعوب كرلیمذو رولک سولفو سافا یج یدا لماعتمو كوکسم هدفلس

 موتحم هللا یرپم راد هبز رح رلیمذ ندا ادا یس هب ز رح هدفلس کروند هن رهه هب رج

 نوعا لنز ندهبلاطمو نوجا رافا یدبا راردنا قیلعت هنىرلنویب یدغاک نالوا

 راو لئاج بودبا عضو هفرظرب یک نادزج یند یرهلوقم نابوج الاح هکه نش
 كناف ( سلفلا ) روند 4 ی اص لو هدننزو ناتک ( سالفلا ) رارشاط هدنزانوپ

 هلو بو رپ لام نتف ( شلفلا ) رددآ م مص رب صوصخم هنسهلق یط هل رسک

 لشلامدع یا سلفلا یا «ماراص لاقت ردعسا ندبب 1 سرالفا روید هغل وا جانم

 رعبعت قلوا سلفم هکر دهنسانعم كنکوت ناخ ثمدآرب لیک کورش ( سالفالا )
 هلاحرب دوخاپ یدلوا سولف یرهشا هک ایوک ردنوحما بلس یسنمه روثلوا
 هل قب مل اذا فارمصلا سلفا لاقب یدلوا لحم هکید قو یورب هدشناب هکیدراو

 ( سيلفنلا ) سلف هعم سیل لاقي ثیحصراص اذا اسولف ههارد ترابص 1٤68 لام
 هسلف لاش ردهتسانعم كليا مکح هنغیدلوا سلفم كمدآرب یضاق هدتنزو لیعفت

 bb ( سلقت ( رد دآ هدلپ رب هدنع رلرحف نیم ( سیلافم ) هسالفاب مکحاذا یا

 یدنل وا ع هدنتفالخ هنع هللایضر نامع ترح هکر دهدلب رب 0 الیلفو یف

 رداداب ةدلپ رب هنتوا نددعسحا الاح ردندنا یسیلفتلا راد نب رع فو رعم هیقف

 یک صربا لوپ لوب هدنسهرشب هکرونید هبهنسن لوش هدننزو مظعم ( یلفلا )
 ( ساطلفلا ) سولفلاک عل هدلج ىلع ناك اذا نوللا سلفم "یش لاقب هلوا یرلکنب

 هدننزو لیبئز ( سبطلفلاو ) هدننزو لحدرح ( سوطالفلاو ) هدننزو ساطرق

 رونید هنجوا نالوا یصی لوق ىلع هنشاب رکد نیلاق هدننزو روبنز ( سوطلفلاو )
 هدنزو ج رچد ) سطافتلا { رونید هننورپ كرب زيخ هاب سک كناف ( دسطافلا )

 عستا اذا ناسنالا فنا سطافت لاق ردهنسانعم قلوا ناونایو شیکک ینورب كمدآ

 بولوا قتعم دبع ینمی یوم یردب هکرونید همدآ لوش هدنزو لدن ( سقتلفلا )
 هراج ید یرلءهدج ییا بولوا یب رع یردامو ردپ لوق ىلع هلوا هییرع یسهدلاو
 ردعا هکر د هقسذد ندیلواو هیلوا یرد بولوا هع یمهدلاو یار ىلع هلوا

 هماو لومهوا نموهو سقللفوه لاق راهلوا ندنسنح لوق یسهدلاوو یردب د وخاپ

 3 سقنلفو یوم ابهالک وا هوناال هی ع هماوا ناتما هاتدحو نایب ع هاواوا یی رع

 ( سیلجفلا ) هدنزو رفعح روند ید س ةلف هک روند هیسک رنک و "یدرو

 ةرک لاقیف روللوا لامعتسا قرهلوا فصوو,_ رونید هر هیظع ۾ هر و نشیردنح

 لحرا سدنف لاقب ردهتسانعم كل هدننزو هځ رد (تسدنفلا ) 7 طع یا سیف |

 ( سنفلا ) "یجساک ردهتسانعم كا هیوت ديصعلادعب هسدنق هلفاق ا ادع اذا
 سنفلا نمهللایذ وعن لوقت روند هب هقاقو رقف ندا راک ا لاعت ها داعم هلت



۹۸۰° 

 عج هملکلاب هسطف لاقي ردفدارم هدلوا یانعم هلا سطف ( سيطفتلا ) هض ع

 روند هلشاب 4 رکذو هنسانعم هیح رونېد هنالپ 4۱ ل4 نص ) سوعافلا ) هسطف

 روید هفادرب نانلوا ربیع قئایو رونید نسی عاطو ردهسانعم هیهادو تفآو

 ردیدآ نویوار صوصح هرلبرعو روند ههادریپ و لیقثو مدف هدنالگ اناطمو

 رک یافتشا ردذوخأم ند هیلآ هک روشد هنج رف كرلنواح هاه ( ةسوفافلا )
 | سعفنا لاش ردهنسانعم قارآ کیا هنسنرب هدشزو لاعفنا ( ساعفنالا ) 4تهح

 لج لا سقف لاق ردهنسانعم قلوا هدنزو سواح ( سوتقفلا ) ج رفنا اذا “ىلا

 | بوربف یبهطروب شوق هدننزو سبح ( سففلا ) تاماذا ییاثثا بابلا نم اسوقف

 لاقب ردهنسسانعم كابا لج ییهطروع, لوق ىلع قعرقج یییرواب نالوا هدنعیا
 لتفو اهدفاوا ابیفام ج رخاو اهسسک اذا لوالا بابلانم اقف هطب راطلا سقف
 تمردود یکاروز نددیا یهسکرو هتفاذا ناوبخا سقف لاقب ردهنسانعم كلبا

 | پوتط ندلاقصاپ ندنحاص كنهسکرو هفواذا یمالارع هسقف لاقب رد هنسانعم

 | جواو لوف ىلع الفس هرعشب هبذج اذا االف سقف لاقب ردهنسانعم كمکج هبیغاشا
 ْندنحاص كنبرب یرب هسک کیا هدننزو لعافت ( سفافثا ) ردلیعدقت كفاق هدانعم
 یا ناسفافتامه لاقب ردهنسانعم كعثکج یرغوط هبیغاشا بوتط ندنلاقصاب
 رددآ تلع رب صوص# هلص افم هدننزو باص ( ساقفلا ) القس ابهر وعش ناپذاخي

 ردقح هلوا زو رف هکر ونبد هبه ینعب هبیاش جب هدشننزو رونت ( سوقفلا )

 | ( ساقفنالا ) ردیلع لجررب هدنزو ریبز ( سیقف ) ردیدآ هدلب رب هد صم ( سوقاف )
 زا ( ساقفلا ) بلقنا اذا ىلا سقفنا لاقب رد هنسانعم كود هفرطرب هدننزو لاعفنا

 [ شوق/هکروند هجاغا هک | نالوا هدقفو هدنايق قوط شوق هدیننزو بارع
 مما هدننزو رفعج ( سعقف ) رولاف بولیصق هدنل آ بولیرود هنرزوا هدقدصاباک |

 | ردیساپفو لم لعوبو یدا یردپ كتعاجرب ندنسهلبق دسا هکر دق رط نا

 | هچوئو رونید هبلک و رونید هیسک صیرح هدننزو رفعج هليا هلم یاس ( سنا )

 | «یتوپوا ندا تلقت حرط فیلکن یبودهزوک یتتقو ماعط كسانو رونید هبوبآ
 | هتسیدنک ندتهنغ یرلفدلوا سرتسد هک ردیمضا یسید كنتعاج نابیشوبو روند

 . هصحررب ید نوا یسهفاو نوعا یسهحوز هرکصندکدلیا ضیف ین هصح داع

 ك رك یسیرفص هیاه ( ةسمافلا ) ردغلوا لثم * سقم لأسا + هفلوا رتسا

 ( ساحلفلا ) رجلا ةريغص :اضهر یا ةف ةأرما لاقت دود هنوناخ زسناو
 | حد یا n لر لاغب رونید هیسک اب زانو قلضتو نکردن زو ساطر َ

 | لج را يحلف لاقي رد هنسانعم كلبا قلقواق لاط هدننزو ج رحدن ( سیلفتلا ) ممس

 دود هرفنمو هلو هکردمولعم لینوکس كمالو یصف كناف ( یلغلا ) لفطت اذا



۹۷۹ 

 رد هب رقرب هدرصم هلاه ( هسطرف ) ردنداروا یسطرفلا "یرقلا لضفلا ىا

 ریبعت هم” هک روند همدآ نالوا قجا هد هحرد تیاچ هدنزو سات ( سافسفنا ) ۱

 فیس لاقیو هيف ةيابنلا قجالا یا سافسفوه لاقب رونبد هلقدنک زمکو رووا ا

 یلقع هدننزو سیسخ ( سبسفلا ) ردیدآ تابنرب هحاردب تیاغب و ماهک یا سافسف
 یعض كنالوا یاف ( ءاسفیسفلا ) رولک سسف عج رونبد همدآ فیعض ید دوخاپ
 رک دليا راوتسا هر داوبد كرلوا دوي لد رخ ص وصف ناولا هل رسک كنهن و

 ناولا هکردقج هلوا زمیدد یاج هو ردشلیا زاحا هدف رعت فلوم رونید هنهنسن

 ویو كعماوح بولوا شوقنم هلا شوقن نوک انوکو لوم ندهیحاجز صو صف

 ردیتغل عور صعبلادنع رو رم ظفل راردىا اوا هش راود یالاب 4 رلقا و

 رونید هنتوا هج وب هکردیفدارم كن او هدتنزو هصفصف هل رسک كرا ( ةسفسفلا )

 ردیدآ نویوا هلوگکرب صوصحم هرلبع هلیرمصق كفلاو ىحف كرلاف ( یسفسفلا )
 کا س رطف نر ندا نایرح هدنن رق همر ردیدآ لحررب هدننزو ب رطق ) س رطف (

 ( سطفلا ) روند ید سرطف یا ۳۹ اکاو ردهدلپحرپ هدن رق سلپات یچنم ردفاصم

 ردقحهلوا یشع هکروشد هنس هاد كنجاغآ نیسیم هلیوکس كناطو یعف كناف
 نالوا كاله قرهیفلوا عذو ردیدرفم كنظفل سطف هدننزو هرم ( ةتسطفلا )

 هلکنآ هدننض ریست یناوسن بر هکردیدآ قجنوب عونربو رونید هنس وپ كناوبح
 كور هلنیتحف ( سطقلا ) راردا نوسفا كرد هسطعلاو ءابولاب هسطفلاپ هنذخا

 نعي یلکشود یغوط هفرط نا لوق لع قلوا نا وای قرهلوا زود یس هیصق

 ۳ لجرلا سطف لاقب یک یرلنورب برع یحز کا ود هنسانعم قلو م م
 هسطع ( هسطفلا ) هجو هفنا شرفناوا هفنا ةبصق نم اطت اذا عبارلا بابلا نم

 همدآ لئورب یصی ردتفص ندنآ هدشزو رجا ( سطفالا ) ردسا ندنآ هدننزو

 لاش ردهنتشانعم كلوا هدننزو سولح ( سوطلا ) روند ءاسطف هدنشوم رونید

 وب هدنزو نکس ( سیطفلا ) تاماذا یاتلا بابلا نم اسوطف لج زا سقف
 ددا داد سطف لاقت ردذوخأم ندی سطف یک یسکج یبرومد روند هک
 ( ةسيطفلا ) ردهیناپرس دوخای هیمور تغلو لوق ىلع ةيظعلاذق رطلاوهو سيطفلا
 لوق يلع هلون رونید ید هسیطنف هک ها رونید هنورب كري نخ هدننزو هنیکس
 هنغادود ثالیفو كنمودو كناسناو دونم اس هنر راک رو نوتب كرار خ

 لينوكس كناطو یحف كناف ( سطفلا ) روند ةنلورب كروناج یحربو روسنید
 هک رد هنس انعم قمروا هنزو یزوس هلتظاظف ینعب كل+وسزوس هنیزوب كمدآرب |
 اهلا اذا ىلاثلا بابلا نم اسطف, ةملكلاب انالف سطف لاق ردذوخأم ديتا ىانعم |

 اذا دید دادا سطف لاش رد هنسانعم تی هلا ی یرومدو ههحوق



OEا  

۹۷۸ 
) 

 هدک اردا و نظو یأر هک ردسا ندس رفت هدنن زو هباتک ( ةسارفلا ) ردلکد امر

 ةسا رفاوقنا ] ثيدلا هلمو حراشلا لاف روئيد هفلوا بیصم كرءدا رظن تفد
 وغو هيلع ثیدطا اذه رهالنلدام امهدحا نیینعم لاقب [ هلارونب رظنب هناف نمزلا
 ثامازکلا نم عون سائلا ضعب لاوحا نولعیف هبایلوا بولقق یلاعت ها هعفوم ام

 قالخالا و یو براجلا و لئالدلاب لعب ع و ناثاو سدخاو نظلا ةباصاو

 هدننزو همو# ( ةسورفلاو ) هدننزو همارک ( ةسارفلا ) ساشا لاوحا هب فرعیف
 قذاح هدلاوحا صوص هن تآو هداف ثالیه؛ هلا هددشم یاب ( دیسو رفلاو )

 پابلا نم ةيسورفو ةسورف و دسارف لجرا سرف لاقب ردهتسانعم قلوا رهامو
 كنمسق هود هدننازو ج ریز ( نسرفلا ) اهماو لیلا بوکرب قذح اذا سمالنا
 ( سان رفلا ( ردهداز یو ردش وم و و رده د رب ین رط كراوط هکر وند هنظهنقى

 برعو یکی رلیکبیوو یسادهکیوک رونید هنسهد رکر س كرلناقهد هدننزّو ساط رق

 رولک هسنا رف ج یک یرلیسشاب هجوق كنپرلایاعر یلیا مورو یره كنب رلح الف

 ( سنارفلا )رددآ لج ر رپ ندنتعاج طیلسوتب ورونیدهمدآ ردامموزوایورونب د هنالسرا و
 ندهنسنرب هل رک كنءنمه (سارفالا ) رونید" هنالسرا دوب هدشنزو طبالع
 هذخآ اذا لام ةيقب نع سرفا لاقی ردهنسانعم قموقیل [ یتسو ربک بول ۲ ینرادقمرب

 لاق ردهنسانعم قمردباق هدروق یویقرب ندیروس هاف نابوح و دیش هنم لرو

 نوحما صرلخ یتسفن هسکربو هغغ نم :اش بئذلادخاف لفغ اذا یعارا سرفا
 دسالا لجرلا سرفا لاقي ردهنسائعم كليا اطق رسوادف هروناج ىج رپ یتسهباد

 لمأتو ثقد یهنسنرب هدنزو لعفت ( سرفتلا ) وهوجخیو هسرتفیل هلک رت اذا هراج

 رطنو تبثن اذا هيف سرش لاقب ردهنسانعم كلا ئاردا هرزوا بیصم هجو كرهدیا

 لجرلا سرفت لاش ردهنسانعم قتاص كليجبو كليدنجو ردمسا ندنو تسارف
 لاقب ردهتسانعم قلوآ هدتنزو لاعتفا ( سارتفالا ) سراف هلا ساثلا یرا اذا

 نخ هل زوک یی روما هبواخ هدننزو هج رحد ) ةسن رقلا ) هداطصا اذا هسرتقا

 اهب رومالاهریبدن نسح یا ةنالف ةسنرف ینتبجعا لوقت ردهنسانعم كليا میظننو

 سیسرف هنیربو یرغصلا سیسرف هنیرب ردهبرق یکیا هدرمصم هلیحف كناق ( سیسرف )
 هناورپ كرب رخ هلبرسک كناف ( ةسيط رفلاو ) هلیعض كناف ( هسوط رفلا ) راريد ىرمكلا
 هنمو هنسانعم هبرا روشد هتحوا كنورب اقلطم هسیطرفو روند هنرکذ لوق ىلع

 ( ةسطرفلا ) ردولتبصعو تیج تیاغب ینعپ ةزولا عینم یا ةهسیطرفلا عينموه لاقب
 اذا رب زنا سطرف لاق ردهتسانعم قعازوا یتسهسیطرف رب رنخ هدننزو هجرحد

 نالوا ظیلغ (سیطارفلا) رونید هب هنسن ضي عهدن زو ساط رق (ساط رفلا)هسیط رفدم
 نب دجا رد هرقرب هدنساضق دادغب هدننزو رفعج ( سطرف ) روند هنبرلشاب رکذ



 ۹ ۳ | نت سا ۳

19 ۹۷۱ 

 قیاس هدنبامن یسیرب هلاحال ینعی ردبا هیلجت ندقباس هلا تیابن ارز رووا برش ||
 "بکار یااسراف تیار لوقت هنسانعم راوس روید هن ولثآ ( سدافلا ) رولوا
 قرلوا ذاش عج ردکعد سرف بحاص هک ردهیسن یک ما و نب الو و سرف
 هرزوا موع سرافو رولوا ج كنلعاف لعاوف هدلقاع رک ذم ارپ ز ردسراوف

 راس و رطاق هکلب ردلکد صوصخ هنالوا سرف بکار نامش یتعی ردلیعتسم
 لک لعو لغب لع سراف سم لاقیف رونلوا لامعتسا هد نع وج كرانالوا رفاح یذ

 هنالسرا سدافو رلیدلیا صیصخ هنآ راضعبو رولوا هرزوا بیلغتون سپ رفاحیذ
 رودلوا قالطا هلاسوق هچن هدانهد هلی هینب عج سداوف و رووا قالطا
 هدنم رع ليس هين بت ( ناسرف ) یدنلوا نایب هدنسهدام رج ( سرفلا عير )

 هک ردیمسا كنبراهدلا و هنو كنیرلرادپ هن هکردسقل كن هلق ربو ردیمسا نادابآ رب ر رب
 هدنراتب بولی ربآ سان طالخا ندنسهلبق بلغت هکلپ راهلوا شذوا بجشنم دن

 ( سورفلا ) ردندرلن آ هسک مان یئاسررفلا دب دبع رایدلیا بیقلت هریدنک یقلوب ||

 دونلوا قالطا هن السرا یک سداف هدنشزو ,دادش ( سارفلاو ) «دننزو روبص
 تی آ سرف نوت «هزاکش ییدلیا دیص كن السا هدیژو هتفس و لا
 بوربق نینسکلیا عطق ینویب لینوکس كنارو یصف كناف ( سرفلا ) ردذوخأم

 قد اذا یناثلا بابلانم اسرف هتسب رف دسالا سرف لاقب ردهنتسانعم كلبا درخ
 تق اذا هسرف لا یدنلوا لامتسا هدکلیا لتف اقلطم هللا هسالمو اهقنع

 سارف اعاد سیفو رددآ هدلبرب دوخای مضومرب هدندروب یسهلیبق لیذه سرفو

 عیارلاپابلا نم لجرلا سرف لاقب ردهنسانعم قلوا ردیا لک | امرخ یرلکدید

 ردهنسانعم قمالتوا تاب یرلکدید سرف یم راوطو سارفلا لکا ىلع ماد !ذا
 دوننید هلوتقم هدشزو ربما ( سیرفلا ) سرفلا اعر اذا اسرف راجا سرف لاقت

 یسهلوقم نالوق و یک یلتفو لبتق رولک یمرف یجب هلیتق یا هسیرف وه لاقي
 روند ربتج هدیسراف هک رونید هبهقلح ندجاغ آ نالوا هدنراجوا ۵رترش و كراپا
 عاش ما قدزرف هدنزو باتک ( سارف ویا ) رددنیعا هبلعت نا سرفو

 سا رفو ردپسهننک بک" نیز نا اه او دیسک اس او ردیس هشک

 ( سداف ) ردتباتک و ءالما عم ینعب بتکمو ثدحم رب لصالانوک ینادم#ا يح نا ۱ ۱

 جزم روند هن را هکل وا تعب هنکلاعو دالب لوق لع هنلها سرف هالرسک كنار

 هب هق رآ هک ردح ر هن وکر هدتنزو هرع ( دسرفلا ) ردي رغم یمن سراب هکر بد

 هلیرسنک كناف ( سرفلا ) یدلوا قالطا نوهکیدلپا قد یبهقرآ بولوا ضراع

 ردنابن یراکدید قورب دوخاب نبح دوخای صاقصق لوق ىلع رددآ تاب ع ونو
 یرلکدیدزب رهشوب رولوا قتمارق كب هک ردامرخ عونرب"هدننزو باصم ( سارف )

 1۴ اا



 موفم هجو و ذشا هللا لبلج رظن ید فلم یدلیا فیر هبهص وص دام
 .ردیح ( سدپالا ) ردقباطم هحراش رب رقن ید برعلا ال ردشلبا تب هرزوا
 یرلکدلپا باسا كنهیفس لها ینع, یرا رفاسم ایرد هدنتفل معم لها هدننزو
 ا كنده ( سادفالا ) ردقحهلوا ناو وصنانلوا ریبعت نجام هکر وند هیهرییک رح
 اذ| لجرا سدفا لافی رد هنسانعم فلک رواو قشوا راکجروا هباق مک

 ةمدآ زوایو هالسرا زواب هدننزو لدنح ( سکودفلا ) بک انهلا هالا یف راص

 ردا یدج كاش مان یلفثلا ثوف نب ثایف فورعم هیبل لطخاو روتید
 تابا سنج ره هکروخد هبیداو لوش هلیصف كلادو یرمکک كناف ( سود رفلا )
 یظال نم هد )منه عیج هدارو هلوا رولوا تبا تاناب عاونا دل آ یتعی ردا

 هلل وا حک )ظذ ردتش هدننا ونعقلا ديد والانم هدءراس تاهما هاب ردطقاس

 كناو رب-و راجشا نالوا تباث هدرلناتسب هکر ونید هپ هجتاب و هلاتسب لوث سودرفو
 ةيدوالا نم سود رفل فا وما لاو هل وا ید یرععآ مزوا هدناو بول وا عماچ ینعوج

 . مرگلا هیف نوکی نیتاسبلا یف نوکیام لک ع ناتسبلاو تبنلا نم ابو رض تباث یتا
 راب یعاربز ردشاباشیوشت هلکلیا تبلیش رطلصو یپهبنات ةرقف فلوم هک رد ح راش
 ردرک ذم سودرفو راردا قالطا سود رف هد هنغاب مزواصاخو هناتسب نانلوا رک ذ

 ند هیایرس دوخاپ ند هیمور لوقلع ردهب عوب و.لیایوأت تنج رولوا ثنؤم اضعب
 هفوکو ندا را راج رب هددرو عو رب یب هدش رق هما سود رف و ردل وقنم

 ردهعلقرب هدنتلایا نوزق ( سودرف علقو ) ردیدآ وصرپ هدندرو مع ون هدنررق

 هدنون فلوم روید ذماعط نالوا ناوارف و نیک هدننزو روفصع ( سودرفلا )

 عض وم رب هد رق قشمد ردیعج كسود رف ( سیدا رفلا ( رد لنا هځاسم. ېد

 فاسخا یرب هدننرق بلحو ردفاضم اك ١ سیدارفلا باب ندقشمد پاوا هکردیسا
 یرلکک هدنزو طبالع ( سدارفلا ) رددآ كعضومرب هدننب یط "لسف سضاح هليا

 هجرحد ( ةسد رفلا ) ماظعلا مط ىا سادرف لجر لاقب روند همدآ نالوا یرا
 كسودرف عساو یا سد رقم ردص لاقی هنمو رد هنسأانعم تعسوو هعس هدشزو

 قلاچ هرب بوباق یدآرب هسدرفو رلیدد ردذ وخ أم ندانعموب رللوا بهاذ هنتیب رع

 هرصوقو تبسو لاوحو ضرالا هب برضو هعرص اذا. هسدرف لات ردهتساتعم

 اهاشج اذا لا سدرف لاقل ردهنسانعم قمردلوط بوصب قصمص یسلوقم
 لوق لع ردلماش هنغارسق و هنککرا روند هنآ هلنیتححف ( سرفلا ) ا زتکم
 هشيارب هسک کیا راب عو رولک سو رفو سارفا يح هل اه روند هسرف هنغارسق

 یم رفک امه رهسل وا ربارب هرکیدکی ردق هتابن بودا تردابم و عورش ندرب
 هدنسادتآ كص وصخ یرلک دلیا رادتا هیشتو و یک یرلتآ شراي ینعب رارید ناهر ۱
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 یا هلاسیغ و باشلا ناسیغ هلعف لاق ردیماکنه توارطو تدح هک رونید هنلوا

 نم یا هناسیغ نم سیل هلا لاق رد هنسانعم هنوک و فنصو هتمنو هئدح و هلوا

 ها هزاتور قرهلوا رفاوو قوح نالوا هدهد وک هدنن زو سیل ) سيغلا ( هب رص

 ىلاعت هنوعب زج دعان ةرفاو ةثيلا یا سيغ مج لاقب رونید

 رونید هب هتلاب هک ردفورعم هلی وکس كلوزهو ىف كف ( سأفلا )۴ ءافلا لصف +
 ضابط ےک هک ی ر هلاب ناب وا مال سأفو رولک سووفو سوفا یجب رراربق نوطوا

 هع موب نالوا فرشم هرزوا افق هدنسهبک | كشاب سارا سافو رونلوا رعت

 اساف ةبشلنا سأف لاق هنسانعم قمرای رولوا ردصم سأف و زوللوا قالطا هکک

 هبرض اذا هسأف لاق رد هنسانعم قمروا هللا هتلاب و اهقش اذا ثلاثلا بابلا نم

 ردهنسانعم قفقوطای قمروا هکک روزم ییدید سأف دک ا تاشو سأفل
 اذا ماعطل | سأف لاش رد هتسانعم كع ماعطو ا A هاصا اذ | لساف لاقت

 ردشفل والرت یسهزمه هلاعتسا ترک هک ردیدآ فو رعم رهشرب هد رغم سأفو هلک |

 سخب لاق ردهنسانعم كلا مظعتو ریک, هلي وكس كيجو یصف كناف ( نعفلا )
 هس لاق ردهنسانعم كلا رهقو مظعتو ريك اذا لوالا بابلا نم اف لحرا
 سج لاق ردهنتسانعم كلبا عارنخا قوبسا رك و رشرب ةصاخو هرهق اذا

 ركت دو هدننزو لعفت ( سعفتلا ) ارشالا نوکیالو العف عدتا اذا لحرلا

 های رسک كن همه ( ن ساشالا ) مظعتو اذا هيلع سعفت لاق ردهتسانعم مظعت و
 رها اذا لحرا سخا لاق ردهنسانعم كليا افا 4 هنسن ییعع و هدومب

 ا هلل ا لد ییهتسن نالوا هدلا هدننزو سح هللا هلمهم یاس ( سعفلا ) لطابلاپ

 هذبخا اذا ثلاثلا پابلا نم اس "یشلا سخ لاقب ردهنسانعم قلا هبا أ
 یراقیلف كن هب رآ 0 یسهب رآ رخو هربغو ءالا نم هفوا هناسلپ هدب نم

 علقت تح هکلد اذا تلسلا سغ لاق رد هنسانوم قمزدشوغوا هدلا نوحا قل را

 سحعفت لاق رد هنسانوم كعرو قرهنلاص ا ر طیب ( سعفتلا ) ءافسلا هنع

 رد هنسانعم توبکنع روئید هکر وا هلی كناق ( سدفلا ) رت اذا هیشم ف

 ینیدلوا بونم ه ه هدننزو ع NE هدننزو هدرق رواک هسدف ییج

 بسن اذام ىلا فرعيال ناك اذا ىسدفلا نالف لاش روند همدآ نایلوا مولعم

 قرالوا هدام یفرع كن آ هلکلیا دیلقت یییافص هد و فلوم کرد حراش
 الو لاق یسدفلاب فرعی الحد ءاصللناب تیأر موحرم یرهزا ادتبا ردضلیا تت

 یسدف هدلحم مات ءاصاخ عب یدیشابا لقن هلی رابع بسن, یش یا لآ یردا

 مولعم سدف قجهلوا ىلا بوسنم ,نکل مدروک روقح رب فورعم هلکشد
 هدعب بودبا فرحت هلجر یسک لحد نالوا هدهروزم ترابع یناغص یدلوا



۹۷ 4 

 هسخو شاوا یمهاب بویزا یکلیاو اهلج نابتسیال تناک ادا سوغ فا لاقب

 أذا سو فال لاقت روئوأ قالطا ههفا نانلوا هابتشاو كش ود ردم روق
 دلو هج رک هدننطب هکر ووا قالطا هبهذا" لوشو دبسف ما ریرا اهم ف كشب تناک

 هبلوا والب یلهک هلفلوا نمردلاف ییفوروف هرزوا لوا یتمالع نکل بول وا

 نیییف لوشنال یهو دلو ابنطبق ناک ذا سو ٌهفا لاقب ردریاغم هلوا یانعموو
 ريما ( سپملا ) ةذفاأ یا سوغ هنعط لاش رولوا فص و هبهنهط نلشیا هیورخاو
 یا سپغ تاپ لاق روند هوا هزال نالوا روئسم هدچجبا قلتوا یروف هدنزو

 فورعم ساللا دنعو ج رع هرهاظ زونهو روئ وا قالطا هنا و هب هک ظم و ری
 دعب فرعی او سانلل رهظب ۸ ناک اذا سیغ “یش لاقن رول وا قالطا هب هنسن شماذوا

 قیص افلطعو هکر ونلوا قالطا هکوبو هفلزاس نیس و هنامرواو سی ةدیصق هنمو
 افتخاو لوخد هنا هکروئاوا قالطا هنسهلوقم قلزاسو قلتواو قلجاغا روک و
 دولوا قالطا هنفرخ وص ثكحوک نالوا هدنفلارا تانابلو تاوربسو هلوا روث وا

 هبارخرب هدآ هکر دیسا رو هدهفاسملیم زوفط هب هلع هد زو ممب ز ( سیمشلا )

 ردفو رعم هدرلنب سیملا مو 4۶ وا یراهعقورب هداروا درلب رع ردراو رصق

 هی دیدشت كيمو یحف كنیغ ( ساىغلا ) ردداورب هدن زو هنیهج ( ةسيغلا یداو )
 لیعفت ( سیا ) رد ساغ یسنج عج رونید هنشوقوص نانلوا رییعت قاتب هرف
 ) ساعغالا ( هلاق اذا برشلا نیم لاش رد هتسانعم ققلازآ ی مش هدشزو

 لاق ردهنسانعم قلهنق ییالبق زنسرب وصن و شقن ىلا نواخ هدنزو لاعتفا

 مظعم ( سما ) رب وصت ريغ نم ایوتسم اباضخ اهدي تسغ اذا ةارلا تسقعا
 مده یهبک هک ردعضوم رب هدنلو فئاط هدننزو ثدحم ( سغلاو ) هدشزو

 ردهدنآ یربق كص“ مات لاغر یا نالوا لیلد كنهه را ندا دورو لد صق

 هدننژو سلع ( سلبشا ) راردیا راسکنس ینربق دناوب هرع رلندیک بوک الاس
 رونلتفضدروق نالوا ثیبخ هلکنو نوهگنا روند هصض نالوا "یرحو ثیبخ
 كنهود شمیصا هدنزو ساطرق ( سالملا ) "یرح ثیبخ یا سلم بئذ لاقت

 سالغ هقشقش لاق روند هننالوا یریا یک هغوق كفح راغد لزق ناقح ندنعو

 تراغ و يس و | الدتفاود لرکسع هدنزو باح ( ساوغلا ) همض یا
 مظعم ( سوفلا ) حاشنو ةعزه هيف یا ساوغ موب لاش روند هنوک ینیدنلوا
 لاق روند ها اب رخ هدرخ شفلوا حالصا و ربت بولیربق یرلنکی هدننزو
 لوکس كلو یحف كنيغ ( یایغلا ) هژوالس هنع بذش دق ناک اذا سوغم ءاشا

 لاق هلوا لدتععو نوزومو بو یک یهس لاب یتماق هک روند هرلد لوش

 ثللتکی هلا ( :اسیفلاو ناسیفلا ) هتماق نسح ق نصغ هناك ليج یا یناسیغ وه
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 تمخا هاب رعآ تولیک | یوص سظغوا یدنل وا 7 هداروا یسهدام م و رارید ۱

 بو رح هدنزو روبص ۴ سوطملا ( ر ک اذا ءات الا !سطغ لاش رد هنسپادعم

 هکر دلرعتسم؛دنسانعم لفاغت هدشزو لعافت ( سطاغتلا ) بورطاو تارا ۱
 هیوص یارب یرب هسک یاو لفاغت اذا لحرلا سطاغت لاق رروتسوک قلتغلاط

 فير هل رسک كي ( سطانغملاو ) هلدمو یک كلو ( سطذغلاو ) هلیعف

 یتعی رد ر عموو ردا بذج یرومد هصالتاپ هکر ونید هشاط یرلکدد شطاتقم

 سل ( ( سلطغلا )کد شاط یجاف رومد سیطانغم هدیبا وب هکر در هم ندید و

 ری ( ین ) زیلوپ ك رد یدررف یی
 بهذ لاق ردقجهلوا ینلوک ارق حابص هکزونید هفلوک ارق نالوا هدنرخآ كنهجک
 نالوا هدن را كندصک هیرسک کنه ( سالغالا ) لیلا رخآ ةلظ یا سلغلاق
 ( سیلغتثا ) سلغلاف اولخد اذا موقلا سلغا لا ردهتسانعم كم رک هفلوک ارق

 اذا اوسلغ لاش ردهتسانعم قمراو:هبوص بودیک هدنرخآ كندهک هدنزو لیعفت
 قم ؤط شیارپ هدروکذم ثقو اقلطم سیلغت هک رد حراش سلغب اودروو اوزاس
 مالو هلنیتعض ( سلغت ) ردندنمالعا كنف راج هدننزو ربما ( سلغلا ) رد هنسانعم

 لصالا ف رولل وا قالطا ههیهاد رکنمو دشا یک كلبو بیج هل رسک كنهددشم
 ریغوو یدنلوا فرصتو كببست ندر ورم یانعم هلغلوا هدنفلوک ارق حابص نقصاپ

 ةرکنم ةيهاد ف یا سلغت یداو یف عفو لاش نوعا لعف نزوو تیلع ردفرمصنم
 ( سغلا ) ردیفوک ثذدحمرب سلغلا نب ةرابح ردنداعسا هدشنزو ثدح ( سلغلا )
 قالا بالا نم اس الا ق هغ ,لاق رد هسا قمرذلاط هوص و سل
 هدننزو روبص (سوغلا) باغ اذا محلا سغ لاق رد هنسانعم قا زدلیودلقم اذا
 هی نالوا هرب قحا نورقم هدصق كرالب هلتسامو روید هثیش یحردلاط

 دكربغ لوق ىلع نوهغید ردل اط هغهج را هدع هدانک یتبحاص یدلوا فصو

 ج راس لا لاق رونل وا قالطا هایم نالي نالوا نوعا 1 طباو عطق ینقوفح

 م الف اهبحاص س ما لا یهو [ غقالب رایدل ار ذب سوم | نيلا ] ثیدل ا هنمو

 مالا ناب الاع ابیحاص دمت ىلا ةبذاکلایهو كربغ لام اب عطقن یتلاوا رانلاف

 سو# سا لاق رونلوا یا ORES یک رلاط تالش سوغو ۳

 | ید محلا هبسطع هلا هل نيم هک هع ةشلا هبتبهذ یا محملا هبتسطغ ب رملا

 .مادقم یا سوطغ لج رب لاقى روند هرباد یح ردلاص بولاط هکلاهم و او

 . كنوئو ىسك كيم ( سیطشلا ) القام" اذا اسطاغت لاق رد هنسبانعم قمردلاط

 مک هدنتطب ا نوهغید ردلاط هبهبش زونلوا قالطا هەق ۳ ن الا جک
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 ( ةغفلا ) روند سپ هدزغاسل 6 ردپس هباکح رازآو رحز صوصحم هلم یدک
 اذا طفلا شف لاقل ردهنسانعم قارازآ ود سف سغ یی يدک هدنزو هزز

 نکل بوریو امرخ کددیجاغا امر لو ( هسوفلا )سض سف لافف هرجز
 هب یدک و اهل ءوالح الو بط ر تناک اذا 7 هس وغم ۳ لاش ه4وا روا یو لس

 بولا ذیذل کروند هماعط لوش بازو روبص ( سوضلا ) یک هره ووتید
 لافپ ردندنسانعم قمردلاط هبوص هوا رولید وب ن کوچ یک مولا جار

 سوسف هل سیک كنهزمه ( ساسغالا ) قدص ماعط یا قدص سوسغ ماعطلا اذه
 سوسغلا ین مطا یا قساو سغا ١١ لوقت ردهنسانعم كمردب ندهمعلطا نالوا

 هنثله ساسف ( سوسفلا ) ردیدآ ضرب صوص هود هدنزو پارغ ( ساسغلا )
 شلوا هابنودسافو ساسفلا هباصا اذا سوسف مع, لاقب روید یهود شمارغوا

 كولم ددیعءا كنیردپ هلیبقر هدنب هدننزو ناتک ( ناسغ ) رک ذیساک روند هبامرخ

 لوا ندنسس هلسق د زا رددآ وص رب هدشب دی ز 4ا عمز هدنعو ردندرلنآ ناف

 یدفلوا هيم نلیا سو بولوا یم“ ا بار ندا شو و وز هوس

 هقیعض مث هدناهمار ,اسو هدشاسا رونپد هیسک نالوام آو فیعض يت كنبع (یضل !۱)

 فر ساسفا موق نم سغ ن الو را ناب ما

 دساف یک سوسغم هدشننزو مظعم ( سسغلاو ) هدننزو سیسخ ( سیسغلا ) مثلا

 دیسافیا سسفنو سوسغعو سیسغ بطر لاقب رونید هامرخ هزات شلوا هاو
ayهکر ديما ايو رک دوای تابنرب هدنتفل نم هلیحف كل همجم داض و كنيغ  

 تيزفع ( سیرطفلاو ) هدنزو جریذ ( سرطقلا ) ردناب یرلک دید ینویک نام

 لاق رولک سیراطغو سراطغ یمج رونید هصقا ریکتمو ریو ماظ هدنزو

 االن دوخ هدشنزو هجرحد ( ةسرطفلا ) ربكتم ملاظ یا سیرطغو سرطغوه
 هلاثماو ثارفاو هسقنب بیا سرطغینالف لاق ردهنسانعم كليا رادیو بعو

 لواطت یا شرطغی وه لاق ردهنسانعم قوا هلاوح هلقلش و رف هرفط وقل زاو رب الاب
 ید آرب و زیکت اذا هيلع سرطغ لاقردهنسانعم كلا غامدو ريكو نا رقالا ىلع

 پونج وک همدآر هدنن زوج رح دن( س رطغتلا) هبضغااذ| هس رطغ لاق رد هنسانعم قغل را د

 كروب قزهنلاص و بضغت اذا هل سرطغت لاقي زدهنسانعم كلعا ادي قلتغراد
 ادخال كتك دلو بوباس ندلو و رخت اذا هتتشمق س رطغت لاق ردهنسأانعم

 لاق رد هن ساغم كلبا [r لح و قیرطلا تست اڏا نالف س رطغت لاق

 قمددلاط هیوص هلیوکس كناطو ىح كنیغ ( سطغلا ) لخ اذا لجرلا سرطغت
 قلاط هوصو هغ اذا یناثلا پابلا نم اسطغ ءالاق هسطغ لا ردهتسانعم
 لوقت هنمو سمفنا أذا ءالاف سطغ لاق رولوا مزالو یدعتم هلفلوا هتسانعم
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 لوق لعو یدنل وا هیبشت هدر و یشات ندنرایضاو ودع هززوا سا ردنامز دارم

 یغابغو ز دلش شغلوا هییشت هدروق هلی مح زیس و 2: ردبک وک مان یدح دارم ندسیبغ

PRESهدنزو رارجا ) ساسغالاو ( هدنزو سدح ( سغلا) رد هنسانعم فح  

 - اسبغ ليللاسبغ لاقب ردهنسانعم قلوا لظم دمک هدننزو راربجا ( ساسیبغالاو )
 ردمولعم یرلانعم هغلابم لظا اذا اساسپبغا سایغاو اساسیغا سبغاو لوالا بابلانم

 یمض اغ ( شاذغ ) ردیسهینک تاسانن تلا هلیحف كابغ ( سادیفلا وا )

 د ولح سود هنتس یدالب نادوس هکر دید آ هدلب رب هدب رغم اعا كلاذو یعفو

 جاغا هرب هلیئوکس كنارو یحف كنيغ تری ) ردا روهظ نداروا هیسماذغ

 . ضدالاق هتبئا اذا ىنالا بابلا نم اسغ رجا سرع لاق ردهتسانعم كيد
 وولک ساعو سا یا ی روید هیادف شملکید هکر ول وا هنسانعف سو رغم سغو

 هکر دید ۲ وقرب هدهنیدم ( سض رب ) دنیع سرغ وه لاق هنمو هلرسک كنيغ

 سم ] ثیدلا هنمو یدنل وا نلشع هلی وص كن آ مالسلاو ءولصلا هاف ماع رغف

 نم رغلایداو ۱ رلیدر ون تراشا هرس یرلقح هل وا لسغ | هاظ [ ةنلا نویع نم

 کید ج اغا هری داو هک كنءهرمه ( ساغالا ) ردیدآ یداورب هدننرق كذف
 هدندولو دولوم هل مسک كنیغ ( سرغلا ) هسرغ ینعع رجشلا س غا لاق ردهنسانعم
 یک داز هقفو لوش لوق ىلع رونید هب هنسن ظیلف هدنز رط لوس ناقیح هج

 هلازا هدتهاس رک ارقح شلراص هدنزو هدقدغ وط یسرواپ هود رو هکح رد

 روند هبهغراق هرق س زو رولک سایغا ج رولوا كاله بولک و هسا هوا

 ) شا رغلا ( رونبد هجعیط صف كمدآ ندا لوات ل هدننزو باخ ) سا رغلا (

 دسع تقو یا سا رغلا نمز اذه لاق رونید هتقو كنکيد نادف هلک كف
 هس رغهق مه لاقن زیر زی قلنقش راق ) ةسورغملا ( روند هادف شملکید و

 هننادق امرخ نالوا شم زونه هدننزو هّیفس ) هسي رغلا ( طالت اف یا هسوغمو

 ردق هت وط بوشکب هدنرپ روند هنادف امرخ شملکید و لوف لع روند

 . نوعا قعاص یی ویق سر سیو روند 4 ویق یسد هدنن زو ریما ( سی رفلا )

 تیغ (سغلا ) ردص وصحم اع ء هرل هب راج هدنن زو هبیفس (هس ش )و ۱

 لاق ردهنسانعم كمك بویارغوا هنابصقو دالب رفاسم ی كنيسو یی

 هللعفو لوق كمد آر و یتضمو امف لخد اذا لوالا بابلا نم ی

 هیوص و اجماع اذإ هبطلخا سغ لاق ردهنسانعم كلبا بییغتو لخد هلقلزادلا فرح

 قلرازآ واد سخ ینعسف یدکو هيف هطغ اذا ءاماقاالفینغ لاق رد هنسانعمقم ردلاط
 هبوص هدننزو لاعفنا ( ساسغنالا ) سغ لاقف هرح ز اذا طقلا سغ لاش ردهتسانعم
 هلیوکس كنيسو يخف كنبغ ( سغ ) سغناف ءالاق هسغ لاق ردهنسانعم قلاط
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 نیل ) سیعلا ( نوسلوا واین و دوس روید هئ رش كح ها هد زو ھما

  ییعو زرد ردلتاف مس یو هنسساتعم لعفلا ءام روید هتتم دروغو, هدننزو

 او هنب راض ايب هکر وند هرەود شاپ لوث 4ب رک كع ) ضيفا ) امف

 ردپعا نوناخ رم .اسیعو رد هاسرع یی ومو سیها ید رفم هلوا یش راق قالا صوف

 ردسپاپرس دوخاب یناربع مسا درک كنه ( یم ) روند هیک رکح یشیدو

 ردیلوف ینرلرس نویفوک ساب اج هدالییضو هلیخف كنيس روتبد نوسبع هدنعج

 رديه كرلنیس هدیسیکیاوب نیسپعلاب تررمو نیسبعلا تیأرو نوسیعلا ین ءاج لوقت
 كنیم و قذح كلاب روید یسیع هد. و رردبا روسکم ینرانیس نویفوک و

 باقنم هواو ءاپ هگهر ك واو و كنیع روئید یوسیعو یک یهلعو یم هل رک
 هرزوا قلوا ییرعم یلایرس عوشیا یسیع هدفالسا بتک هک رد ممزتم ردشلوا

 ریس بحاصو ردبهاذ هتیاررع یواضب رهن اتم 4رایمو دیس هک ردروطسم

 ندنر هدام سیعو سوع رلضب و ردهلا همه نیش هب کر الاف یتسلوا ینرعم یثیع

 هب ہک كنمزمه ( سایعالا ) ردحوجیم قرص نکل رلیدلوا بهاذ هتي رع
 اذا عرزلا سیها لاقم ردهنسانعم قعروق په بویلاف یشای كنم رارلنس نیک |
 ردهنسانعم قلوا قآ قتمارف یعسف هود هدننزو لعفت ( سيعتلا ) بطر هيف نكي مل

 نجرلادبع ندنیدحم ( نیعالاوا ) داوسىف اضایب تراص اذا لبالا تسیعت لاقب
 ردیصطا نالص ی 1

 هلی كلغ ( ةسبفلاو ) هیصف كنابو كنيغ ( سبفلا ) 4 همجلا نيفلا لصف و
 ردقح هلوا زو هکروند هغلقا نالوا هدنکنر لوک لوق لع رد هنسانعم تلظ

 دذنلا نإ ةلمرح سبغ و دامر ةردك هيف ضایوا ةلظ یا هسبغ و سیغ هب لاقي
 زوم ردفصو ندهببف و سبغ ( سنغالا ) ردیما یسفان لرعاش مان یاطلا

 هيض كيف رد ىج "هسدغ هيف ناك اذا سیغا بئذ لاقي رود هدروق
 ريش ن دجا ( سغالا نا ) هتسانعم دنمس روید هآ هلوق (سغالا درولا )

 كيا ال وبشا كرلبصو ردربغصت ينب هکهدننزو رعبز ( سییخلا ) ردئدحم مان ىجا
 راطعب یدلوا مولعم لیصا كنوب ردسفم هلیلوقا دباو عقاو هدنمالک سیبغ ابغام

 روبن مآ الک سپ یدنلوا ریفصت اجخم رونید هدروق زوب هک ندنظفل سبغا هدندنع
 رولوا كد ملک هقدلوا را موج قارا قلارا هرلنویق یعسق دروق اكس نب
 شلوا هیانک ندعاودو دات هلغخمانوا یعاطقا ندموعه هنویف دروق

 ددشلوا لدبم ا یسیرب كلاب رولوا بغ یلصا كنسهلک ابغ هروک هکوب رولوا

 ندسییف هروک هاب كنبشعز نکلا ردعفاوا میت بلذ هدنروصوم هکرید جرتم

 دا ره
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 سونع ( سناعلا ) جو زلا نع اهوسبیح اذا اهلها ابسنع لاقي ردهتسسانعم"
 روند ه"ربق نالوا زو هدنسهناخ یردپ بویمراو هرا الصا ردتفص ندروک ذم

 رولک سونعو هدننزو مک ر رولک سنع و هلی كنبع روک سنعو سناوع یجب
 دکک را شمالیا لهأت بولاق نک را اعاد ردکر شم فصو سناعو هلی كتم
 مان یباضعاو مادناو ومس سناعو رذلیلقو هروک هننای كحراش روئلوا قالطا

 ردردصم دتنزو باتک ( سانعا ) ردهسناع قنؤم رونید ههود كک را نالوا

 ةارلا يا سانعلایا رظنت ایأر لاق روض هني آ سانعو یدنلوا رک ذ

 بابلانماسضع سنعیوه لاق رد هنسانعم قم هر هنییآ N ره هلنیتخف ) سنعلا ۱

 كاحر رب هدننزو داد-ش ( سانع ) ) ةعاس لک و 1 رلا یا سانلاق رظنب یا عیارا

 ینرا هحن لفن ح راش ردیدآ قلموق فورعمر هدننزو ربصق ) سینع ( 0

 هکرد نایلس نا هدننزو لضفا ( سنعالا ) ردسلبا بیوصت ینلوا لمرو هط
 ىراقاجص .كنيغروق .كنهقا هدننزو باذیشعا ( سانینعالا ) ردندارعش
 اذا ةقالا بنذ سنونعا لاقب ردهنسانعم قلوا ناوارف و لیوط یرلمقلاص و
 زونید هرودو نالوا هامورف و مث هدنزو ج ربز ( سفنعلا ) لاطو هبلهرف و

 ثیبخ یک تفآ هدننزو رفعج هلفاق ( سقنعلا ) ريصق مثل یا سفنع لجر لاقي

 هدنن زو رفعح ( سکذع ) ثیبخ هاد یا سقنعوه لاق رونید هیسک ناتفو یهادو اآ

 بک هلناصف ( ناسوعلاو ) هلیئوکس كواوو ىحف كنيع (:سوعلا ) ردیمسا كرون رب
 فاط اذا اناسوع و اسوع سوعی لحراساع لاقب ردهنسانعم قعشوط بوک

 لع ساع لاقن ردهنسانعم كمكج كما بوشلاچ هدنباب هرادا یلایع مدآربو لیلا
 اذا هلایع ساع لاق رد هن سانعم قمردل هقفن ینلایع و حدکو ماع دک اذا هلایع

 هجشوخ بودا دیقن یک کرک هلام هسکرب هدننزو هباتک هسایعو سوعو مېناق

 هيلع مايقلانسحا اذا ةسايعو اسوع هلام ساع لاق ردهنسانعم قخنوک توروک
 بلط اذا بئذلا ا لاش رد هن سانعم كم رک هللط هیعط هجا ک ییسق دروق و

 شکوه لاقو ردیدآ نویق سنج رب هلم كنيع ( سوعلا ) ليللاب هلكأي ايش
 ثصض هلنیتهف ( سوعلا ) ردینالوا ضایب كي یرلیوت هروک هننایب كحراش یسوع
 اسوع لجرلاسوع لاقب ردهنسانعم قلوا ك یرحارادروآ نک ر دیا ملکتو لکاو
 هدننزو رجا ( سوعالا ) هريغو كحضلادنع ءافدش لخدب ناک اذا عبارلا ٍبابلانم

 هنيا و ف سوعاو یک ارج رود ءاسوع هدندن وم ردتفص نرروک ذم سوع |

 بت ردا فصو كب e هنسانعم لقیص روند همدآ نرب والج هتس هل وقم

 و ê دل قاصو اذک و لقیص یا سوعاوه لاش رود همدآ

 1 هساوعلا ( رونید ی كنکحو ناعروصوا هدننزو ۰ ءاکارپ لف
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 س بسی ست توس حس ت تح حس —

 :هبنسشمو لکشم نایفلو ینهجو تمس ندنالو ج هیصهبنب لعاف مسا ندمت

 | اههج و نع دیولم ةلظم یا تاس روماپا هاچ لوقت رووا قالطا هروموا
 موفک و سوکع هک هنتسانعمراج رونید هکشا هدنزو روفصف ( سوکما )
 هدنص وصح كع رو لصف كيهددشم مالو كه“ و كنيم (سلملا) ر وند ید موسكو

 ثب ندعابس و روند هناویح و ناسنا هدلورو تسج نالوا اولو یوف تیاغب

 سلب#لاب هداص لاقب رووا ریبعت یزاآ هکروشد هیراکش بلکو روند هدروق

 یدیا ردیا ثاعارم تیاغب هنفح كنسدلاو هکردیعما لجر رب و دیصلا بلک یا
 ( ةسولعلا ) * سلنا نمرا * لثلاهمو یدیار رتوک هفیرمش م هدنسهقرآ یتح

 هلواردیکب وفح هلتعرس قوا بولوا دیدش و یوق هکرونید هاب لوش هیعض كنیع
 اذا ربسلاقف ساع لاش ردهنسانعم كليا تصعرمس هدن زو هح رحد ) لمعلا (

 مصر صوصح هنسهف نالوخ هلبرمک كنوو یم” كليع ( سنایع ) عرسا
 هدننزو رفعح ( سنعلا ( یدیاراردیا زا رفا هصح اک | ندنرلتامورزمو یشاوم هکی دا

 قالطا قرلوا مسا نسل سېتعو روند هالسرا هدننزو ظبالع ( یباتعلاو )
 سبنعو رد سنج لع یک هماسا رونید هسئع قرهلوا فرصنم ربغ هدقدنلوا

 یا ینهجا هعیر نب هسنعو راردباصا دلاخ ولغواو هبلع نب سنع ردندیماسا

 سعشادبع نب ةيما ندنسهلبق شيرق هلیسهینب عج ( سبانعلا ) رديعبات لوق ىلع
 ۳ برحوبا ۲ برح ۱ ردرلنو هکزولوا قالطا هندالوارفن یتلآ كنهسک مان
 رثیدنلوا قالطا هعیملت ینرلقل ردام ردو رعوا ٩ ورعوا « نایفسوا ؛ نایفس

 هنشوق لجشوطو رونید ههقا نیتمو بلص هیئوکس كلونو ىف كنیع ( سنعلا )
 دوعلا سنع لاق هنسانعم ثامریوج هنسرت بوک | یباغا رولوا ردصم و روتید
 نب دز نالوا یردب هلبقرب ندنع سنع و هبلقو هفطع اذا يناثلا بابلا نم اسنع

 سولج ( سونعلا ) ردفاضماکا سنع یالخم هدنع ردسقلكنهک ماندوا نب كلام
 هرا الصا هرکصندقدراو هغولب دح ربق هدننزو باتک ( سانعلاو ) هدننزو
 پوسنکا هدنناب یردام و رد هدنسهحرد ج ورخ ندادع راکبا بوی راو

 عیارلا پابلا نم اسانع و اسونع تسنع و ةيرالبا تسنع لاقب هئسانعم قلاق

 دادع نم تج رخ یتح اهک اردا دعب اهلها یف ابثکم لاط اذا یناثلاو لوالاو

 ( سینعتلاو ) هلیرسک كنهزمه ( سانعالا ) سناع یه و طق جو"رتت ملو راکیالا
 تسنعو تسنعو ةيراللا تسنعا لاقب ردهنسانعم سونع هدرلنو هدننزو لیعف

 هسنعا لاقي ردهنسانعم كليا ربیغت یی هنسن رب سانعاو تسنع یتعع لوهحا ىلع
 دهجو بیشلا سنعا لاقي ردهنسانعم قشراق یسهاشن كلربپ ههرهج و هربغ اذا

 _ قمویل آ ردق هحخل وا نزریپ بویمریو هرا یردامو ردب یی سینعتو هطلاخ اذا

 بروس تو

 ۱۳ ت و و

 رد هنسانعع
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 هالغوا رانقط ولناج ولئاو رولک شراع قرهلوا داشو ردسراع يج رونید

 یلالا سو ۶# ۷ دچا 9 للا دنع ن دو رداح یا سو رب مالغ لاش روند

 هدننزو باس ( سامملا ) ردندنرلنط كنید شعب لابعتسا رلیهف كنيع ردد
 یسهروو یوحو تععو دن دش ب رح یا ساع r عفو لاش روید هدیادش ب ردح

 ههح ول یدتبالو هل ماشال یا ساع ما لاق روشد هب هدام لکشم ثشهربح كب مايفل و

 هلنیتعض ر ولک س۴ یج دیدشلا طلا یا ساع لب لاش روند هی دی رم تياغو

 کیا با ساع هدننزو ريما ( شیلا ) روند مالسرا واو 4 و
 لکشمو هینشم نایفل و ی وا جدو هدننزو نیکش سمعلا ۱ ردفدایم هدل وا یانعم

 هنسن رب و رک دپاک هتسانعم قوا ددشو تی نوک رول وا ردصمو روند هش أ

 سرد اذا لوالا بابلا نم اع باتکلا س۴ لاقي رد هنسانعم قلوا د وای و وع

 | كلیا لهاح و ءافخا اذا "یثلا سع لاق ردهنسانعم كلا ريك یی هنسنرب و
 ) سولا ( هف رعد وهو هف رعد ال هنا یرا اذا شالا نالف سس لاق رد هنسانعم

 روند هنالس را زواب و رود هشا راوشد نایفلو یتهح جدو هدننژو رویص

 بویلیوس نسلو بودنا فیت یک نادان هدصوصخ ره کروند هیسک لوشو
 ( ةساملا ) لهالباک ءایشالا فاضت ناك اذا سوحن لجر لاق هلوارلشیا نسلو و
 یدنل وا ک ذ هک هد و سل ) شاو )ەدسازو سولحت ( سوملاو ) هدننزو هساچ

 | درکو یسح درک ردهنسانعم قلوا ددشو هايس نوک هلنیتحف ( سلاو )

 سهالنا بابلانم اسعرو اسوع هتساع سو انمو سگ لوقت نوسل وا وعم

 نمرطانس هدننزو املا سیف ( عاجلا رشا ) زظاو دوساو دنشا اذا عبارلاو

 1 هدن رلتع نع هثیساءو رد مالسل | هیلع ماعرشف هک ردیسا یداورب هدلو ردن

 ردییاحت هک رددنعم نا ءاعماوا هدننزو ربیز ( سیع ) رد كلزانم یرلقدرویب
 | "یشلاسعا لاقی ردهنسانعم كل ريک "یبشرپ یخدوب هلیرممک كنەرمه ( ساعالا )
 نایلوا هدزوا قح هما هددشمیای (یسیملاو ) هدننزو هنیفس ( ةسیملا ) هافحا اا

 (ساعتلا) قح ريغ نيم لع یا ةيسيعلاو ةسيعلا لع فلاح لاش رول وا قالطا هم

 العفوا الوق یشیا رب و لفاغت اذا هنم .نیماعت لا رد هتشانعم لفافت هدننزو ل
 ىلع یاعت یا ىلع سماعت لوقت ردهنسانعم قموق هد هش یسان هلفلف ولتروا یشاب

 زز بویلقح یادم هدنزو همافن ماا ) هرم نم و و
 ةوادعلاب هرهاص لو هراس اذا االف سماع لاقب ردهنسانعم قفللوق هدافخ
 مسا ( دسماعلا ۱ ۳ اذا هییماع لاش ردهتسانعم كمهدلسف هنغلوق كنهسکرب و

 پودا رات هدکولس هنسهیناسفن یاوه هک روتید هبیراق لوش هلیس هی لعاف

 (تاسملا) كتبتنالو ابتبیشقرتستت تناك اذا ةسماعم ةأرما لاقي هیلوا نوربپ هدرپ
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 قجهللوا برش و لکا هدشزو روبص ( سولعلا ) رش اذا یناسشا بابلا نم

 ا (سالملا ) ايش انقذام یا اسولع انلمام برملا لوقت هنمو روند هبهنسا زج
 سوام ) اماعط یا اسالع تلک | ام لوقت ردهنیساتعم ماعط هد زو باص

 هد زو راب ( سیلع ) ردیمعا هعلت ۳ صوس# هنفهشاط دارکا «دتزو رون

 هوسلفام لاش رد هنسانعم كمردب هنسا هدنزو لیعف ( یملعتا ( ردیدآ لج رر
 اذإ ءادلا ساع لاش ردهنسانعم قلوا دششم ضرمو اش ءومطا ام یا اسیلعت
 معظم ( سلعلا ) بج اذا لج را ساع لاقي ردهنسانعم كلبا دایرفو حرو دنشا
 : یا سلعم لجد لاق روید .ههاک[ درم قوب ین هرم هلاع لاوقا هدو
 روید هپهقا نالوا ااوئو دش یک هود كکرا هدننزو هبظ»م ( هسلعلا ) برجم

 هب رج هک ایوک هلکلبا ددر قوح هدرلناباب و زوافم ةرک ذم یا ةسلعم قال لاقب
 ( سیبطلعلا ) رولوازابا تالابم الصا ندکب روب لوب یکءهود كک را نیفلوا یحاص

 یک هرهحو ید رونید هثبش نالوا قارب بولوا سلماو زود كپ هدننزو لیبجمز

 نوزوا و رونید هبهقا هدنور و هدیزک و یوسص هدننزو سودرف ( سوطلعلا )
 رد هنسانعم تلکس قرایص ندلو هدننزو هج رحد ( هسطلعلا ( روند هب یک

 اناوتو دیدش هدننزو لز ( سیمطلعلا ) فسعت ىف ادع اذا لج را سطلع لاقب

 دوشنید هشاب یریا نالوا زسلیقو زسیولو روند هبهقا نالوا كکوب بولوا
 تساق ولط هناو ءاعلص همهط یا سیهطلع ةماه لاقت یک یید ناغرق رودم

 ةرات ةيراج یا اسیمطلع تیأر لوقا رونید هربق ایزو نوزومو بوخ یادناو
 یا سیمطاع وه لاقب رونید همدآ لوک ا ندیا غلب كب كب یاعطو ماوقلا هنسح
 رددآ لجررپ ندنسیلاها نمر هدننزو رفعج ( سکلع ) غلبلا دیدشلا لک الا ریثکلا

 پوطردو رونید هیهنسن یروق نالوا عمو ریثکهلیسهین لعاف مسا ( سکلعلا )
 لاق روند هحاص نالوا هايس تیاغب بولوا قیصو روک و رونید هغلموق شکوب
 ردبا هطلوا ینعی ددرت هنوا یرب اعادو فشکلا داوسلا ددشلا یا سکتلعم رعش

 رد هپ لانعمسکشلعم هلیسهینب لعافمما هنیو زسنون ( سکلعلا ) روند همدآ نالوا
 سهلع لاق رد هنسانعم كعشرود هدش هب هنسن رب هدننزو هج رحد ( ةسهلعلا )

 هبیشک دنمروزو ددشو یوق هدننزو سلع ( سرملا ) ةدشب هسرام اذا "یا

 هداوص نوما كمجتا وص یمسف ناویح و دیدش یا سرع لحر لاقي رونید
 رس لاقش ردهنسانعم ددش ریسو عیسم یا سرع درو لاقي روند دکلک كاج

 دیدش یا سرع مو لاق رونید هنوک دیدش و تخم ولت و دیدش یا سرع
 لچد لاقب روند هاویحو ناسنا اونو یوق یدوجو بولوا ولیوخ نیتجو
 هبیزوق هدشزو روفصع ( سورمعلا ) یوقلا قلللا سرلا یا سرع ةیادو

 روید
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 هباقم اللوق داملا الع ماد ید لضاف یضاق ناک ردناسکی ید یولقم هک یدید
 لاق رد هنسمانعم كم روح هنتسوا لاو هنل وا یی 1 بز كن هنسن رب سکعو دابا

 نوعا قفْسا و یهودو هل وا لا 0, ن دو اذا نالا بابلا نم اک لا وس

 ریعبلا سکع لاش ردهنسانعم كليا.دنن هنن رالوق ینجوارب ا

 رد هنسانعم قاف بوکود س سزکع هماعط و لذیل هب دب یا ریطخ فا البح دش اذا

 ققْشاو یهود هدننزو باتک ( ساکملا ) هیف سیکعلا بصاذا ماعطلا ق سبکع لاقل
 ندهلعافم شاکعو رود ها یرکدلیا دن دن رلوق بو 5 هنغلهدنو رب نوح

 هعزانم اک اونا قعشاعوا بو وط ندنج رب گن رب ېر هسک ییا رول وا لا

 )ان و هتیضات ذخ ات نا وهو ساکمو ساکع سالا اذه نود لاق هنم و ردبتلاح

 تتر هلک کود دوس هایروش هدنزو ریما ) سیکعلا ( عانا ساکداوا كتيصانب

 هری نوجا كغ ندر رخا هکرونید هنغوبح هصآ لوشو رونید هماعط نالوا
 هکروند هدوس هزات لوشو روئلوا ریبعت همردلاط کا هدیکزت هلوا شلردلاط

 (ةسیکعلا ) راردبا لوانت کودیا هحل یوا رلب ع هلوا شکود یغای شیورج هنیرززا
 رونید هرلءهود قوحو ءالظ یا هسیکع 0 رونید هیهجک وک ارق هدننزو هنیفس
 یشورو كننالی رکنا هدننزو لعفت ( سکعتلا ) ةربثک یا دیک لپا لاق
 لجرلا سکعت لاش ردیشیورو شوپ نیکسکع دارم ا كعيرو یک
 لاعتفا ( ساکتعالاو ) هدننزو لانعفنا ( ساكعنالا ) یمفالا ىشم یشثم اذا هتیشم ف
 بلقنا اذا سکتعا و "یثلا سکعنا لاش ردهنسانعم قلوا بولقم هدشزو

 اذا لیلا سكع لاق ردهنسانعم قلوا رظم هصک هدنزو هجر د ( ةا )
 ط.الع ( یار بش راج روند هکشا هدننزو روفصع ( سوم کلا ) ظا

 بیرق هددع. كب لوق لع هر هود قوح هدننزو طب الع ( ساکعلاو ) هدتزو

 | مظم سماکعو فلالا تبراق وا ةرشک یا سماکعو سمکغ لبا لاق رود هرءوود

 بلص هدبتنزو لدنعم ( سدنکعلا ) لظم یا ساکع ليل لاش رونید هب هک
 ) سلعلا ( رود هی الس را ناغف زواب و رد هلن دف قنوم روشسد هه ود دیدش و

 دادب ع وربو هنسانعم دارق روید هکح و نانلوا رمیعت هغ رقص و هنک هلنینعف

 یم ردیماعط كنیرهش ءاعنص هدنم رولوا یسهناد مشکیا هددحاو سئق هک زونید
 رب ساع نب بیسمو روند هه رق عولرو رونید هکج سو ردص وصم هیاروا
 ېا یسلع لحر لاق روند هب یشک. ددو یوق هنیتخف ( ی علا ) رد ماش

 رص تاب و رولوا هیبش هنکیچ نس وس کج هکر دیمشا 0 اھ عو رب و دی دش

 لکا هلن وکس تكمالو یحف كنع ) سلعلا ) ردقح هلوا یاب كت وراد تار وا ات

 سس

 الع ءالا سلع لاقب ردهنسانعم كجا و رونید هبهنسن قج هنلوا برش و ||
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 | لهسوبا هدننزو لیدنف ( سپرفعلا نیا ) رونید هیمود نیلا یوو یدئوا رکذ
 نیما ماما ردیبحاص كباتک مان عماولبا عج هکر دیفاشلا نزوزلا دمع ن دجحا
 یهسکر هیوکس كناف و ىه كنيم ( سلعلا؛) ردشلبا راصتخا ندنرلباتک "

 بح اذا یاثلا بابلا نم اسفف هسلع لافب ردهنسانعم قموقیلآ ندنعبا

 یءودو هلذسا اڏا هول سفع لاش رد هنسانعم قک وط لذتم و راوش ی هنسا رو

 ناه و نیشیمو اددش اهفاس اذا لبالا نفع لاش ردهنسانعم كمروس هتدش
 هنوک كمدآ رب هنایاو هکلد اذا میدالا سفع لاق ردهنسانعم قغوا ییسوقم

 دوز یبهنسنرباپ یدآرب و هلجرب هرم برش اذا هسفع لاشب ردهنسانعم قمروا
 هسفع لاق ردهنسانعم ثكمکح یرضوط هرب قرهریدشقص بوریدصق هربر هلدشو
 كا نالوا هدندب هدشنزو سلجم ( سفعلا ) دیدش طغط ىف شرالا ىلا هذج اذا

 رودو هدننزو سفیح ( سفیعلا ) لصفلایا سفملا ددش لاش رونید هر قاثن واو

 رد هنس انهم كفلج هغاربط هلکروس هرب هدنزو لاعفاا ( سافعنالا ) روند همدآ
 یر رلیه*روک هدنزو لصافت ( یفاعتلا ) رفعنا اذا بارتلا ف "یثلا سفعنا لاقب
 ۱ عاملا ىف اول باعت اذا اوسفاعت لاقب رد هنسانعم قلابح بوش رود هدکمشروک لب رب
 ( سافعلا ) هللاع اذا هعفاع لاقي ردهنسانعم كعشرود هدننزو هعافم ( هسفاعاا )
 ۱ كنەقا رب سافع و داسف یا سافع هيف لاق رد هنتسانعم داسف هد ژو باتک

 ا لاش ردهنسانعم قلوا یشالتمو برطضم ةدنزو لاعتفا ( سافتعالا ) ردیعما

 كشربج ولیوخ نيتج هد زو لدنعم ( سفنفعلا ) او رطضا اذا موقلا سفتعا
 سسعلا یا سقتفع لجر لاقب روند هست هیامورف و میثو روتید همدآ ولجازم

 ردهنسانعم كليا یوخدب یدآرب هدننزو هجرحد ( ةنقفعلا ) مثلا اذکو قالخالا
 ۱ لدن هلفاق (.سبنقعلا ) هنسح ناك نادعب هقلخ ءاسا "یش یا یا هسقفع ام لاقت

 ۱ ۱ روش د هنافآ و یهاود هل یحف كع ) سياقعلا روند همدآ یوخدب هدشنزو

 | كفاق ( سفتقعلا ) ردیدآ هربغص "دلیقرب هدنع هدنرانزو ج ربزو رفعج ( سرقع )
 ۱ ( سکملا ) هقتفه ام یا هسفتقعام لاقب و ردیفدارمو هدننزو سقنفع هلییدقت
 | هددع كي لوقیع «طود قوج هدننزو طبالع ( یباکعلاو ) هدننزو طبلع
  یرب ندننرفک هنسنرپ هدننزو ج ردن ( سکعتا ) رونید هرلهود نالوا بيرق

 بکد اذا "یثلا سکعت لاش ردهنسانعم قلوا مک ارنم بویلغب هنتسوا كنرب
 كأ بلف هنسهلوقم مالک هليوكس كفاکو ىحف كنیع ( سکعلا ) اضعب هضعب
 تآ لضاف "یاق هکردندلج وب هبلق اذا ءوحتو مالکلا سکع لاقی رد هتسانعم
 سرفلا كاك الفرس ههادبلاب داع .دکدلیا فداصت هباک داع نکر دیک هدنرزوا
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 كنبع ( ةسطعلا ۱ مدلوا باد رفظ هدنناود كنه رو زم نكل شلیا لقت هم رون

 ٠ یا نالف ةسطعوه لاق هنمو روند هغیرسقا ردمما هلیوکتس كناطو یخ
 كنیع ( ساطعلاو ) هلياوكس كناطو یحف كنیع ( سطعلا ) اقلخو اقلخ همدي
 بابلانم اساطعو اتطع لج رلا سطع لاش هنسانعم قمرسقا رد راردصم هلع

 ید مسا هدنتلع هسیطع ساطع هکربد حراش ةسطعلا دتا اذا لوالاو یناتلا

 ردق هجلوا مطقنم یسقن یننورپ هلیفمرپ هدنروهظ ساطع هکر بد مرم رولوا

 لاقب ردلتسم هنسانعم تكکوس قفش ساطع و هسطعو یہا ردلپزم قعوط

 لاقبردبا سطع یسور هکایوک ردلمتسم هتسانعم كلواو قلفنا اذا حصلا سطع
 كمال هدنزو درص م تام اذا محملا هب تسطع لاش و ثام اذا نالف سطع

 عنم ندنجاح باهذ روللوا قالطا هثیش نانلوا مأشت و ربظت هلیسیدنک ردیعج
 ندنسهناخ هاتی تعز هتسر التم راردبا مأشت ندقبیسقآ راب عو نوهکیدلیا
 موش رب هیسکرب سپ رردا تعحر بودا ریطن هسنشیا قنرمق ار هدک دابا جورخ

 لیعفت ,( سیطعتلا ) ررید معلا هب تسطع هسلیا تافو دوخاي هسلیا تباصا

 (سوطاعلا ) اسطاع هلعحاذا هربغ هسطعلاش ردهنسانعم قعسقا یهسک رب هدننزو
 هنم سطعیام یا سوطاعلا هسطع لاش رونید هی هنسن یحدمسفآ یک قوا نور

 (سطعلاو) هدننزو سلجم ( سطهلا ) راردبا ماش هلکنآ راب هکر دد ا روناجربو
 (سطاعلا) فنالایا سطعلاو سطعلا مشاوه لاقن روال واقالطا هنورب هدنن زو دعقم

 سطاعلا لبق ا ءاج لوقت روتلوا قالطا هنتقو حبص هدننزو بارع (ساطعلاو )

 هلکن ۲ زلبع هک روئلوا قالطا هبوهآ ندا روهظ ندوش رقو مح صلا یا ساطعلاو
 شقلوا ریقحم و لیلذت بولیروس هرب یورپ هدننزو مظعم ( سطعلا ) رردبا ربطت
 ( سوطعلا محلا ) اغرم ینعی فنالا غار یا اسطعم یتددر لوقت روند هیسک
 مهل وق هنمو یدنلوا ناپ هک هت رونلوا قالطا همول وا هدن زو روبص و درص

 روند هئس نوزوا كب و ا ) ساطعلا ( تام یا ملا ه تسطع

 روشید هنوتاخ و هقان نالوا لماکو مات یسهینب هدننزو نو ربح ( سومطڃعلا )
 هن واخ رق ولط هنناو دنلبالاب بولوا لزوک لوق لع هنوئاخ ردو بوخو
 ةراتلال وطلا ةنسحلاوا ةليجلا اذکو قلمخا ةماتلا یا سومطمع ةارما لاقن رونید

 | هرزوا دوذشس نساپ ردساطعو ردسیماطع ىج روند ههفا هحوق كيو رقاعلا

 (سرفعلا) ردفدارم هدلوا یانعم ییا هلا سومطع هدننزو روفصع ( سوطعلا )

 هدننازو ساط رق ( سارفعلاو ) هدننزو تیرفع ( سیرفعلاو ) هدننزو ج ریز لاف
 هنالسرا زواپ هدننزو لحرفس ( سنرفعلاو ) هدننزو روفصع ( سورفعلاو ]
 رد هنشانعم قاچ هرب بول وا بلاغ رزیصهح هدننزو هحرحد ( دس رفعلا ) روند
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 روند هحدق كوي رد هی كنیع ردم تكنلتذل سس هدنزو بانک ( ساسعلا (

 دوس اهک هفا رولوا درفم ساسعو ماظملا حادقالا یا ساسعلاب اوب رش لاقب
 نطبر ندب ( ساسعوتب ) اهرک یا اساسع ةقانلا ترد لاقب روشید هکمرو

 رونید لسان" ثل او یدئوا رکذ هکرونید هحدف دوی هیمش كنيم ( سعلا ) ردیدآ
 هاص رح یا سسع راحت لاق روند هرارجات راکعمط و صب رح - 4نیبض ( یبسلا )

 یاروو ردیدآ مضومرپ هدهیداپ هدشزو عع ( سعسع ) رونید هراباف كوي و
 (سعسعخراد )ردقو مم ناوچرب همالسنب سعسعو ردیدآ كغاط نوزوا رب هد هی
 هد رللوح هکر وند هیارس هدنزو رابرت ( ساعسعلا) ردعش ومرپ هدنسب ض كنب رهشاهس

 لابفاو هجون ینلظ كنههک هدشنزو هلزاز ( ةسعسملا ) رونیدوک یک وض ندفاریا
 هدلبل فرط هکردهنسانم قلاب هکفیک ینلوک ارق دوخاب قلشب هقلوک ارق نمی كلا
 قعثوط بوزک هچکی مف دروقو رداوا همالظ لبقا اذا لیللاسعسع لاق زرولوا
 یک ناو سیس باح” ییالبفو لیللاپ فاط اذا بئذلا سعسع لاقب رد هتسانعم
 یشاب یشیا رب و ضرالا نم اداذا باص لا سعسع لاق رد هنسانعم قاچ هنن ز و رب

 قمالغرا هبهنسنرب و هاو هل اذا سالا سعسع لاقب ردهتسانعم كمروک ییتروا
 ةن رپ هدنازو لزز ( سعسعلا ) هکرح اذا ىا سعسع لا ردهئسانعم
 ردهنسانعم قعردشارا راکش و همش اذا "یثلا سعصت لاقب ردهنسانعم قلقوق
 بلطم هله ثنیع و كيم ( سخلا ) دیصلا بلط اذا بئذلا سعسعت لاق

EAرڪ هله ثنبع ۱ نعاسلا ( بلط)ا یا سعلا بيرق وه لاق  

 ردسعسع یدرفم ارهاظ نوا یرلکدزک یرلهجیک رونبد هرلروناج نالوا ریعت
 ج اغآرپ صوصحم هیهریزج ردهددشم ینیس لوق ىلع هدننزو نوزلس ( سوطسملا )
 ( سہنعلا )رونبد هباراصن سیر هدنناسل مورو رولوا هیش هنجاغا نار ریحردیمسا
 هغووصو هنسانعم شحو راج روند هنکشا ناپ هدنازو رقعج هلا همجم داض.

 روند هب ولط ناغاب ندکو کو روند هبوص راوکشوخو دراپو هتسانعم درب روید

 نالوا هدنحما وص لوق ىلع روند هغارب شفای هج هنرزوا و روشید هراقو

 : هلکلکود هنتسوا اب هلنایرج هکرونید هراقاربی نالوا شعثبای یک نوص وب هدرلشاط

 ردلمع تپاغب یتبوطر رولوا لشي قیچآ هک ردیعسا تابن ع ونربو رولاق بوعبای
 ننکیج ءاخ یاس دارم رونید هنحاغا یمطخ هکردهدنن زو جریز و لوق لع

 هدننزو طبالع ( سراضعلا ) رثردناقالطا ج رلا معش اک | ءابطا ہکردقج لوا یباغا
 قلاوحو قلاوح لحق كنیع ردسراضع یج ردفدارم هدیاعم حجج ها سرع

 رهظ فلاخ اذا + وبشا كه عاش مان ءاسنخ هکهدنزو روفصع ( سورطع ) یک
 دابع نا هجرك ردشمافلوا مسفو ردعقاو هدنعامصم + سورطعلا ضسلا
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 لجلاسع لاقب رد هنسانعم قشالوط پورک هک نیم سلاو ) هلیدیدشت
 لهاو ند راكم هدنتفو هجك ةصاخو لیللاب فاط اذا لوالا بابلا نم اسبغو اع

 یشابوص هکردهنسسانعم قعشوط بوز ؟ فرط ره نوحا هظفاع للحم رب ندداسف
 تامککر بش و ةبيرلا لها نم ليللا ضفتي یا نالف سعب تا لاقي ردیراک طباضو
 لاش رد هنسانعم لا ماعطا هنسن هح زآ همدآربو اطا اذا ه ربخ سع لاقت رد هنسانعم

 هقانلا تسعلاقه رد هنسانعمقمالتوا هجزکلای ةقانو الیلف اعيش مهمعطا اذآموقلا سع

 ی لوس یدقوا نای هدنتسهدام نیک یک تو تکو اهن تا
 , روک نامه نوسلوا هسرولوا ندهربن ینعی كسح ىف هغل كسو كسع نم لالا

 لح رلاشعا لاش رد هنس انهم قم وط بوک هجا شدو هدنن زو لاتقا (ساستعالا)

 یسو بسک یدآرب صبر بلک نم ربخ سثعا بلک لثما هنمو لیلا فاط اذا
 زرلمعتسم هنسانعم باستک ۱ ساستغاو رونلوا برض هدنلحم ارغاو قیوشت هتهح

 داردا ینرلدوس بوربک هنجا كنسیروس هقانو بستک | اذا لجرلا ستعا لا

 لبالا ف لخد اذا لجرلا سئعا لاقي ردهتسانعم قمهغص هلقمرپ یر ەم نوحا

 ی بش ی ندر ودم نسمو سف ا لا ) ردتل اهم رض جسم و

 ین الوط بو ک كرهدبا تقدیقو هصک نوح ا اسا رحلد ارو ندب رغوا لرو

 سیسعو يڪ مدحو مداخ رولک سصع ییج یک هتسواو یشابوص روند هفدآ

 نالوا رالتوا هجزکلای اءاد هدشزو روبص ( سودعلا ) یک محو ج اح رولک

 نعربو دوسهقبدلوا دعابتم ندسان لوق لع نالوا زآ یس رو دوسو روتید هبهقان
 یتح ردنال ىلا یهوا ردلا ةلیلق تناك اذا سوسع ةقان لاق روند هبهقان نالوا
 زارب هدقدل ربدلاق نوجا قغاص قدوس هک روشد ههفا لوشو سانلا دعابت
 تقفوط ترببا اذا سوسع قا لاق هلوا ردا نلرازدا هرکص ندقدشالوط

 تئاک اذا سوسع ةقان لاقب رود هبهفا ندا قلزسیوخ نکرولیغاصو ترد م
 بوشل وط راکک هود شالوا كاله کرونید هبهقان لوشو بلا دنع قلما پس

 روند هب دفاع شم اق وب بوئغص یسهع ود ردیقو ۳ و ید وس هر

 كک را هوش هب یراق لوش و ال ما نیل اب ارازت تناک اذا سوسع فا لاقت
 لاش هلوا رايا تالابم ندکلیا تطلاخحم و تفلا هلا رلنا و ندشنوا بی رق هنمق

 تعفنم و ريخ ی نعپ 11 یرمخو لاعرا نم ودنا یلابال تناک اذا سوسع ةأرحا

 ناسنا نالوا هدنبلط راکش و ربلا لیلقلا یا سوسع لجر لاق رونید هب هک

 (ساعسعلاو ) هدننزو 9 ۳ هدننزو ریما ( سیسعلا ) روتید هناویحو

 دات تا

 سست

 نوجا ینیدشل وط بوزک زهمک رول وا قالطا هدروق ندعایس هدتننزو رار
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 ۱ ۳ هنس روس رکسع و هفاف لوش هدننزو رئم ( سرما ) ةحارتسال
 ۱ رخ طاسشو قوش هدصاضا یرکدروئک بوروش هفلوا قذاح هر # را وا زم
 | رردلاتحارتساو مارآ بو ردبوف هدک دبا هدهاشم روو لکو بود رو هدکدلیا

 اوطدناذا قایسلا قذاح قئاس یا سرعم وه لا یک یضو درلیداب ناپراک ھوا

 هام ) هسیرملاو ) هدشزو تيکس ( سپ رعلا ) موج سر اولسک اذا و مم زاس

 نم یا هتسیرمو هسیرف ف سرعلا نم عما لاقب روند هرب نالوا یا نالسرا
 دو هدنزو لیعفت ( سیرعثلا ) ردمضومر ( سئارعلا تاذ ۱ هيوام ىف دسالا
 یک سارها ردهنسانعم قوق لعرب نوجا تحارنسا هدنرخآ كەك رفاسم

 موقلا سرم لاقب رونید سرعمو سرعم هلع لوا دد رثک | یامعتسا كلوب نکل
 ماع رف هدنآ هکردسشفل وا قالطا هبدصک لوش ( سیرعتلا بل ) اوسرما ی

 یدیسشغا نارذک حابص تفو هفلاف بویوا یرلتمدح لسو هيلع هللا ىلص
 ردهنسانعم لوا هدنک ارپ هدننزو لاعتفا ( ساّمعالا ) ردشاوا عفاو هدا رون

 راهظاهن-سهجوز جوز هدنزو لعفت ( سر ملا )اوق رفت اذا هنعا وسعا لاشه

 هج رحد ( ذسط رعلا ) املا ببح اذا هنارمال سرعت لات ردهنسانعم كليا تبع

 تقرافم ندرلن ا هلفلوا اونییو لیلذ ندقعشارغوا هلتعاجو موق هسکرب هدننزو
 لذو موفلا نم ىضت اذا نالف سطرع لاقب ردهنسانعم قلوا فرطرب بودا
 تیاغب هدنناب كلهدنور هدننزو ساطرق هللا ( سافرعلا ) ممعزانمو مآوانم نع

 نالوا باوص هدب و لوق لع روید هالسراو روند هب هقاب لمعم و رویص

 زوایو یریا یسهثج هدننزو لبسحشز ( سیسفرعلا ) هلیبدقت كناف ردقلوا سا رفع
 سم هدننزو هحرحد ( هکر علا ) رونید هنوتاخو هیهقا نالوا دیدشو دن و

 ضعب ىلع هضعب عج اذا " یثلا سکر ع لاق ردهنسانعم كم ردکرب هدزوا یرب یرب

 رد هنسانعم كکرب تاق تا هرزوآ" یرب یرب هنسنر هدن زو ماحب رحا ( ساکنرعالا )

 ردهنسانعم قوا ءايس كب لافصو حاصو رالبقو مکترا اذا "یثلا سكنرعا لاقب
 | دود هبایق هدننزو ج ریز ( سمرعلا ) هداوس دتشا اذا رعشلا سکن رعا لاقي

 |[ كلا هدشزو سلع ( سمرعلا ) روند هیهفا نیتمو بلصو هنسانعم هرڪ٥
 ۲ ( ةسمرعلا ) فیرظ ضام یا سمرع لجد لاقب رونید همدآ راذکر اکو فی رظو

 ۱ ۱ ردهتسانعم قلوا نب نتو بلص نکیا تسسو قلاص ید كمدآرب هدننزو هحرحد

 ]] دزو ساطرف هنون ( سانرعلا ) ءاخرنسا دعب هند, بلص اذا لجرلا سمرع لاقب
 هدکک وا هییجم> وا بوتلاق هافغلا لع ندنلا تغایا ردیدآ شسوقرب دیس هلی کوک

 | | ددیجوا یرویس ناقچ ندنفرطرب هکروتید هننورپ كغاطو نسزاب ینفیدلوا شوق
 ۱ | كنیسو یععف كنيع ( سعلا ) روند هعض وم یرلکدلک و بورود قو كرلن وناخو
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 بابلانماس ع سعبلا سرع لاش ردهنسانعم قلب هنلوف هللا بیا قنوپ كنءهود
 س لوقت رد هن سا نعم كلبا فارصناو لودعو هعارز یا هقنع دش ادا ل والا

 حرف اغادو رود هنک رد هب ر وا كغحالآو كارداچ هر E لد یا یع

 ښی و ح رفلا ىف مشی یا نالو سرع لاقت رد هس انعم قلوا هر زوا ترسم و

 هنکح وک کوک هود 3 لبطا یا س رعل اپ هقن وا لاش روید هناغ روا و ها

 سو ردنسا یا ییج ردزب ام هد هلم كل كاع هدنو هنسانعم ریغص لیصف رونید

 یح وار تب ولیکح هنغلا زا یراود ییا كنم وا شف هک رونید هراوبد لوش

 بوتروا یرزوا هد رولاف یک ریلهد رازلبا قاصلاو غالبا هراوید مات
 هبقج رب هدنلکش هردنصم ۳1 یاکماج ماج هه هلوا ق زص هک ا را ردنا فق سم

 زدص وصحم هن هد راپ دالب رو زم عضوو رردبا نکع هداروا دمال شيق رول وا هطوا

 دنب هنلوق ۍننوپ كنهود هدننزو باتک ( سارعلا ) رلرید سرعم هب هطوا لوا

 هدننزو تدع .( سرعلاو ) هدننزو دادش ( سارعلا ) روشید هبیا یرظکدلیا

 هدننزو مظعم ( سرعلا ) روند همدآ یحاص راکشوک هود كحوک ینعب سع

 ۱ قانت لوقت روند هنسهط وا شيق شاپاپ ا راوند یرلک دد سر نان وا دز

 هاصقا هب غلییال یوتشلا تیبلا طاح نیب طاح وهو سرهلاب ینب تس وهو سرعلا

 نوعا تحارسا یاکنه رع” كنهسک ندیک هلو هک و ًافدا نوکیا فقس و

 سیا لاش رد هنسانعم نملتشهر هل :تحف ) س علا ( روند هعض وم یرلقدن وق

 ر ورم اتم دارو تک سط وهف شهد اذ ۱ یا را بابلا ن ماس ع هنم لح را

 اذا لحرلا سریع ناش هلوا هدنس هحرد ا هک رددنسانعم قلوا داشلدو
 حتما اذا هدنعام لع س رع لاق رد هنس انعم قلوا موادم هب هست رو رطب

 هب رلسراوشهد یا سرع وه لاقن ردفص و ندلوا یانعم هدنزو فتک ( سرما )

 یشآنوکودهک روند هنماعط هیلو هلنیتعط ( سرعلاو ) هلیمط كنیع ( سررعلا ) روند

 سرعلاو سرعلا ارح لوقت هلنیتعط رولک تاسرعو سا عا یی روتلوا رییعت
 هدح ایصم هک رید ح راش ردعسآ کود هستم عاج یی حاكنس عو ةيلولا ماعط یا

 ماعطو ردزناج یییأتو رتکذت هدانععویو رولوا صخا هک یدنلوا ریسفت هلا فافز

 ردبدآ عض وهرب هدشنزو ءا هش( ءاسعلا ) ینا رد رک ذم سرع نالوا هنسائعم

 هسرعا لاقن رد هنسانعمقاوا مزالم هبهنسن رب ید وب هل رسک كنه نه ) سا رعالا (

 هسکربو اسرع ذا اذا لج راس رعالاق رد هنسانعم كلبا بی رتی اعط هیلو و همزآ اذا

 هدن رخآ كنهجک رفاسو الع ینب اذا هلهاب سرعا لاق ردهتسانعم كليا فافز هنلها
 لیلا رخآ یف اول زن اذا موقلا سر ءا لاق رد هنس انعم قع وق هلحم رب نوا تحارتسا

1 

 هلی وکس كیارو یف كاع ) سرعلا ۱ ردقح هوا هوب نالوا هدننولسیع نا روند
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 نوکود مادام رووا قالطا هب رود و را هکر دشفص ر هدمزو روپص ) سو رهلا (

 ا نالوا قالطا هیوکیوک رولوا قالطا هوکیوکو هنیاک کی ینعب هوا . دتسانئا
 لاقب رولک سباع یجب كنالوا قالطا هنیلکو هلی رولک سرع عج كوع
 تمزالم هروک هنلاپ كحراش سنارع نهو سورع یهو سم مه و سو موه

 هکر دیمعا اد کس رو نلد صو ردیدآ نصدر دن« سو صو ردد وخ ام ندنسانعم |

 دعب رطءال # یدا یعهدارگو سوز كهالا دبص هب ءایعا لدن لف هرذع

 ثافو رول زم سون هکرد و لسا ردا ماکت هاما هرو مس یم * سو

 هرهج تشزو لی یوبدب یرغاو یوخدبو جازم درب ییهروب زم ء رکصتدکد لیا
 لوا ج وز امسا هدکدلیا ترشابم هکغا لغ هنسهبوا یدنک هلکلیا ج وزن هسک

 یور یعدل وا بو دبا ناذئسا هدف كلنا داشنآ هد سه هدنف- سوع نالوا

 سابلادنعادساو هلهاق ابلمثاپ * سارعالا سو عاب كيکبا * هدکدلیا راهظا اضر
 e هرقف ینا ج وز یدلیا هیدن هلیسهزوح را ٭* سالا اهلعنال ءایشا عم *

 ۱ سابا تایهج» فیس لم*یو # ساعن ربغ هلا دنع ناك هلکلیا لاوس ندنن وفم

 8 ا منا بيطلا رهزالا رغالا سو اي هرکصذدکدلیا لب 5 هلل هرقف

 ابا 2 هنل هدکدلبا زاغ آ هبهیئرم هلیارقف رک دن ال ءایشا مم * ضخما

 | * را ربغ هكا بيط * رکشلا و انغل افويع ناك هاکلبا I ندیم
 یکیدلپا شیر 5 هک دک یو را هک دلما اے رر هل ره رقف * دعا ربغ رميا

 | هلغقارب هدنرب ییسوت طع ءامسا هد رات ردابم هتم نع بولوا راوس هدعب یدلیا كاردا

 یروزم لثمراضع یدلیا داریا یروب نم لثم هدکدید لآ هکناپ کرطع یبوز
 یدوجورپ هکیدلیا نایب هعسرو ینلصا و تیاور هدشنناونع سورع رول ابال

 مانسا ینسهجیرک .دحیار نوناخ هدفافز "هلل بودیا ج وزن نواخرب هک یویدب
  هدکدنآ باوح و د مدقلص یغدلوا هلکلیا رافتساود ردیقو رطع هدکدلیا
 ۱ رداجاا كلا ناب, یرطع هرکصندک دک سورع ینعی یدلیا ماکت یروب نم لثم
 ا هدنفح هسک قج هینوا اا هبهرکص ندنسیدنک سیفن "یشرو رم .لثم

 | دم ( سورعلایداو ) ردیدآ نص>رب هدنع هلیعحف كنیع ( نیسورعلا ) روتلوا
 ۱ . قالطا هل رب ره نددحوزو ج وز هاب مک كاع ) سرالا ( ردعض وهرب هدنب رق

 | هالسرا یشیدو اهج وز یا اهم ع وه لاقش و هن ]ما یا هس ع یه لاش رووا

 اب كن زوک هکردروناج كحوک رب ( سرع نا ) ردسارعا یج روتید
 . رک ذم ردسویع تانب يج ردب رک دید كجك هدیکرت رول وا یلقلوق كيكو كرود
 !ندعفخاو ردشغلوا تیلغت ث ثنوم هدارو اد ج راش رد هعليوب ىج تشؤمو

 e ایوب هوک رب هلک كنيع ( یسرعلا ) ردلوقنم یریبعت سرع ونبو سرع تاتب



 باهذ هدننززو سواح سودعو هدننزو باتک سادعو را اعف ناسدعو سدعو ا

 2 سدعو هاعر اذا لاما سدع لاش رد هنسأنعم قوا یراوط سدمو

 یا سدعلا لهاوه لاق ردکلیوس زوس ا مهوئو نیو نظ هک رد هنسانعم

 ۳ ادیدش هّثط و اذا هسدع لاق ردهتسانعم كفکج بوصب هللدشو سدلا
 ینعسقرتافو حدکی یا سدمی نالف لاق ردهنتسانعم كکچ كمآ هدنتهج راک و
 سدغ هل تلف یا لغبلاب تسدع لوقت رد هنسانعم كابل راژآ و رح زولد نسل 1

 دزنب سدع لوق ىلع رددآ لحرر رد هلی دوخاپ هدشزو رفز ( سدع )
 هدن زو روبص ( سودعلا ) ردهدنزو ۇز یسادعام رددلنیتعض مراد نب هلادبع نا ۱

 لاقبو ةیرج یا سودع أما لاش روند هنوئاخ یسهبحاص مادقا و تارح

 رداناوتو ریلد هدن اب كمك هلو قفو تک عب هيلع یوق یا یرسلاسودع لو ۱

 هکجرم هلنیتحف ( سدعلا ) ردذ وخأم ا باهذ دوخای ءرطو تد ش

 كنایا رای ام عور هسدعو ردهسدع ید رفم ردهلغ فو رعد هک روند

 هدنربره كند. یک یردج هروکه ناپ كحراشرولوا یدوم هکالهو رقبح هدنندب

 تیلو ردندتسجت نوعاط لردیازیبت :هبصح مراق هدنسکرت طا
 لاق رونید همدآ شماغوا هنتلع هسدع ( شودعلا ) یدلوا كاله دلئاعو

 كنپسو هلنیتعف ( سدع ) ةسدعلا هتاصایاسودعموهف ل وهلا ءانب لع لج را سدع
 ردا در اقر و ردراز 1 و رح ز 1 ص وصحم رریسق راق نداود هلو تس

 ینیدنللوف اعاد یدیا هدننامز مالسلاهیلعو اند ىلع ین نایلس هک ردیعسا كنج رتاف ربو

 یط هلاخف ( هندعونن ) ردیسا لحر رپ هدننزو دادم ( سادع ) رد رای اک
 قوح كي هدرب رب هدشنزو طبالع ( سمادعلا ) ردرل:ءاجر رب هدن الف بلک و

 ندرب ردمهو یدک دوخاپ ها رسک الیلقو یعف كنيع ) سیس رعلاو )دلو

 هود نال وا دن دش و دن هدننژو لح رفس (سدنر ما ) رد مارآو لوزت رای و

 نیمظع لک عمم یهو بلص هسیدارع لاقب روند هرب یراقدشواف كراکک یی

 هعرص اذا هسد ع لاش ردهنسانعم قلاچ هرب هدننژو هجرحد ( ةسدرعلا

 بهذ اذ ۱ اس ودع و اس دع و اسدع ضدالاق سدع لاش رد ةه سنان ضرالاف

 ۱ هدنسو دام هک تن ردسدح هی اهل مهم یاحو لوق لع یدا ردبا فذعتو روز هرارتاق

 ۱ ۱ سددع اسا نجرادبع و هللادبع ردي داعسا دنیاو رب ز ) سیدع ( یدنلوا رک ذ

 و رب زا سدر و)ا ) سبب رک یا س مادع لک لاقي روید هغلت وا یروق نالوا

 ۱ هنپ وص ليس قوحو دن دش یآ دسدبعو سدن ع دفانو سد ع لح لاقت روند

 ۱ رب دوک كناویحو كناسنا هلیعف كع ( سیدارفلا ) روند هنالشراو روت

  PEنالوا مدمو زاومو  Eوش رق ۵ رھ“ یل رونلوا سپ رعت کا هکر وند ۱ ۱
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 روند هي ا ٌةعطَق ندنابروس هود 4 رمق و دم یوزر
 رود اا یک ید رفم هدنمج رود "وب پع ةعطف ندلظو نر دیک

 ۳۹ زمی ا ,راث وا منام هخاصم و ر وماو ردشلبا دقت هلا مهد ینیعجج ی ورا ۳

 ۳ آق لموق مظم رب ءاسامیو اهعناوم ینتسبح یا كنم رومالا هاسامجن نشست لوقت 24
 ا هدنزودفرف ( سلا )رول سام ىج ەنسانمەر رواد هئف رط ج ۵ هدنن زو ساب ر ل

۱ 
1 

Eesti:ورد” ةصالو ام ةعاس یا لبالانم ةع تضم لاش رود تمام دد  

 سول ) سوهملا ) ریه! یا لیللانم ةسصبإ ج رخ لاش روند همان ادا 1 ۰ -

 تس لاقل ردهنسانعم كنك بوب رو یکولب هود قوج ینع ءاساع هدننزو |
 لع هک ردهتشانعم لو هدنزو سوام ( سوهلا ) شم اذا اسو اناا
 ینیدشآ هدن زو سرسخ ) شهلا ) رود هام ا 2 وآرب نال آ نوعا لکا

 مقلبال ناک اذا سین لقب لاقب روند هکک را مسیح ۶ نالوا 73 4 .دح ییشید

 Bass قیلخ ) یبیحلا ) یدنل وا ناب هدئسدام سعد” سی سیجو

 . لعفت ( سجا ) ةبطبلا ةيسشلا ىا یسیجلا یش لاقب روید هشیوروب هتسهآ
 | ما سن لاقب ردهنسانعم قمدشارا ینشیا بوشود هندرآ كنهن رب هدننزو

 ِض ضرالا تین لاش رد هتسانعم قعای روشب ! یرخآ دع هرم هرو هبتعت و هعئ اذا

 | لاقب ردهنسانعم كفك بوقح هد هم یادتاو ثیغ دعب ثیغ ابیاصا اذا ثویغ
 | ققوقيلا ندنشیا یهسکرب و ةر یا ليلا نم هسمب چرخ اذا نالف ست

 كءردکهک بودنلایوا ندنت4 نع یهسکرب و مسبح اذا e سما لاق رد هنسانعم

 . لجرلا سمت لاقب رد هثتتسانعم ثفل و ریکو  م ًأطبا اذا مب صحت لاقي ردهتسانعم

 ۱ نالف سعت لاقي رد هنسانعم كلنا عب شو ربیعت هدنیخ هدامرپ یدآرب ور ات زا

 | هک ردلمتسم هنسانعم كلیا یصاق ندنتهح مراکبو دماحم یدکر و ما ىلع هربعاذا

 | مراکلا نع هبسصق اذا هوس قرع هست لاقش ردبعشنم ندی رلاتعم ءاطباو سح

 لاقي روند هرادنب 2 هلیس هی لعاف مسا ( سجما )

  یدوجوو یریا یسهثج هدننزو سلع هلون ( سنجلا ) رغمشتم یا سه نجر
 ۱ زاعح ليف كي ( سناجلا ( روند هب مود تک را نالوا یوفو د.دش و بلص

 | هدنزو سلع هلا هدحوم یاب ( سدعلا ) روند هنی رلکح و اروم ا هک زدی هات

 ۱ هلاویح راسو هءود نالوا اناولو مکو ولکنرید یتقلخ و هین بولوا دددشو دنت

 | روند هناویحو ناسنا شکم ولب وخ نیتحو هلحف ك ع رد سادع یعج روید

 !  سیدعلاوبا و ردیقل انک لجر رب رونپد هناویحو ناسنا نیلاقو یریا یسهثجو
 ۱ ۳ "ثلادو یصف كنیم ( سدهلا ) ردیسهینک كنايلس نإ عینم ندنیعبات ةاور
 مدح" اذا یلاثلآ بد هسدع لاق ردهنساتعم كليا تمدخ هیکرب
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 كنور هدن زو .روفصع ) سوقبعو ) هدنن زو رفعح 0۳0 سقبع 7 موج اذا لجرا 1

 یا سقتع لجر لاق روند ههدآ یوخ د هدنزو لحر ةس ( سقتعلا ) ردیدآ |

 یا سقسع لحر لاقب روشید همدا زانو ر ید ولیو نوزواو قالا "یسلا

 كنسهدلاوو یسهدلاو كرد یتعپ یرلهدج ییا روند هیسک لوشو لیوط مان
 نامعا هب وا لبق نع هاادح یذلا وهو سقسع وه لاش راهل وا هیمغا یسهدلاو

 یک ردکعید بوسنم هنسهلربق سیقلا دبع هلیصف كفاقإو كنیع ( ىسقبعلا )
 نشو خوش دنطادن ولشبنج میطااب هلي كلاي كنيع ( ءاسقنملا ) ردنوصم
 .ماحا و بقع رلیعف كبع ( سیقابعلا ) طیشن یا ءاسقسع وه لاش رونید دمدآ

 لیعمساهدننزو دادش هلباهیقوف یا (ساتع ) یکلییاقع رونید هبایاش نالق هدایشا

 هدنزو رفعح ا ) ردیعسا یدلاو دح كندحم مات ىلع نب نتسح ن

 بول وا میس > و دنموننو قیصو یلکنرید یساضعا هدش زو روذع ( سزعلاو )

 ˆ رداطا 0 سزنغو سرنع لجر لاق روند همدآ نالوا یربا ییصافمو باصعا
 نالوا زانقط قصعص و ابق یراقحایو ىرلنايو لصافلا لبعلا سلبا میظعلا قالا

  هدنن زو ناوفنع ( ناس رعلا ( روند هسورخو روند 7 رونید ه هاد

 نابضغ و رابح رو تی رفع ( سیزعلا ) هنشانعم كند روند هسورخ دون

 نابصخ رابح یا سپ مع لحر لاق روند هنککر ا كنیاباپ لوغو روند هم دآ

 دو هدننزو لی ز ) سی رینعلا ( روند هب هیهاد و تفاو رک ذلا لوغلا اذک و

 یسهفح و ةیهادلا یا سزتنعلاو سیژتعلاب هللا هامر لاقب روند هبهیهادو تفآ
 ھهج رحد ( هس زنعلا ۱ روشد هب هق اب مک و ىوقو دنوق یادنا و ءاضعاو ظیلغ

 ردهنسانعم كلبا ذخا هلتظلغو ءافح و تدش و فنع یی هسک رباپ "یشرب هدننزو

 تاکرح كليع ( سعلا ) ةظلفلاو فلاو ءافلاو ةدشلاپ هذخا اذا هسرنع لاق

 سچ و روند هنسهضبق كاي هدننزو سلجم ( سحلاو ) هلیئوکس كيجو یال
 ردصم هلیصف كنیع سع و روند هرادقمرب ندنرخآ لوق ىلع ندنطسو كنةهك
 بابلانم اسع هتحاح نع هس لاش ۸: سانعم قموقیل آ نتدشنا یهسکرب رووا

 هضہق اذا هس لاقب رد هنسانعم كليا ضبق هلحوآ یهنسنرب و ارنع هسح اذا یناثا

 قټپاطص هنوا یرب ندلو ینبک ار بودا قلروطو ندنطاشنو شدنح لاک هادو

 سو اهطاشن نم قيرطلا نع هب تبكن اذا ةقانلا هب تسع لاش ردهنسانعم
 روند هباڪ* فذک و لیقث هدن زو روبص ( سوحلا ( روید هنطسو كن هتسن رب

 هرومغ, لیقنافاص یک روناشوب ندمولط هلن ّثک و لیق یا سوم باح لاقب
 یوقو دیدش یطسو هدننزو لضفا ( سعالا ) رم یا سو رطم لاق روند |

 ( ءاساحلا )طسولا یا سحلا دددش یا سا "یش لاق روند هبهنسن نالوا _



 ۳ را ا

۹ . 

 u ال اف.

 و روند هئي

 | مك اذا اسیط سیطب یا ساط لای رولوا ردصم هتسانعم قوا ناوارف
 أ ردهدلب رب هدسلدنا_هیضا كنپسو كلاط ( هیایسبط )

 | مالعا رددزنابز هد هيه كنه هدئزو سوفرح ( سودبع ) 4 نیملا لصف و
 ولدوس رب هدنندو رهوج ( سبوع ) ردلوقنم ید ینیدلوا دلار كنيس ردندسات
 هدننزوسولج ( سوبهلاو ) 4یوکس كنابو یصف كنبع ( سبعلا ) ردیسا كنه
 اسوبعو ایم ههجو سبع لاق ردهنسانعم كيشکا بولپرو زو ندنل روس
 ردلعتسم ید قرەلوا یدعتم سبع هک رید ح راش ملک اذا نالا بایلا نم
 راپمصم ردي رلک دید رهنسیس دواي رود كناباش هدیس راف هک ردبدآ تاب رب سع و

 راسی و یراکدد یس هشکنم تیا یورو كن اباش هدناد رفم زرد یو رب 6١

 دسا واب هدنسهکل وا دو ردیدآ كغاطرب سعو رد مسفم هلابب یرلک دد همه رام

 هلق رب ثید نب شیفب نب سبع و ردیدآ هلسحم رب هدهفوک و رددآ وص رب هدنراید
 هدننزو لیعفت ( سیبعلا ) ردییاضت سباع نب سبع دوخای سبع نب سباعو ردیردپ
 نج رادبع ) سیاعلا ( ےک اذا ههحو سع لاقب ردهنسانعم كشك زو ید و

 سباع و رونلوا قالطا هنالسرا سباعو ردیسا یملف كل هسک مان یلکلا میلس نب

 | ردیاحه ردندنب رم هعیر نب ساع و ردیمسا یسهلوک كنارعلا دبع يا بطیوح

 دادش ( سابهلاو ) هدننزو روبص ( سوبملا ) ردهب رقرب هدنب رق فئاط سباعو
 ههنسن شوخانو هبرکو دیدش سوبعو رونلوا قالطا هنالسرا هدرلنوب هدشزو
 لاعت هلوق هنم و رولوا شبعتم ره رهح ندنتهارک و تدش هک رووا قالطا
 هدنساضف كاا رم ( هیسابعلا ) هوح ولا هنم سنعت اج رک یا [ اسوبع امو ]

 یدنلوا هی هلت دب ول وط نی دجا تش ٌهسابع رد هدلب رب هد سم و رد هب رق رب

 ردصمو روند هنسیروق قشف نالق پوشپاب هنغریوق كلود هلنیتححف ( سیعلا )
 هد ف حولا سبع لاقي ردهنسانعم قلاق بو روق ساپ و ریک هداضعا رولوا
 | نیدوتلا یذ نام سبع نب هلع ردنداعسا سبعو سب اذا عبارلا بابلا نم اسیع

 | هلیاونعنامفع اولو فلوم هکر د ح راش ردیسیرب كرفن لآ ندا هیلو" ینرلتمح
 كن هبيتفنیاو هدریصبت هكهن ردفرحم ندنسهلک اوراو یظفل اولو نکل بودا مس

 ۱ یلآ ندا پارت نیفد ینامع ترضح هکردتش هل رابع اونفد واوراو هدنبغ
 | هدنزو ریبز ) سیبع ( ردنداهتا هسع نب ورعو رولوا كعد ردیسیرب كرفت

 رد هعیشل حر ماشه ن سیبعو رد رل؛دحم نویم نب سدبعو سوب نب سیبع رد داعسا

 هریک عج هدننزو لو رج ( سوبعلا ) رددآ عضومرب هدشنزو رونت ( سوبع (

 لأ سبعا لاقب ردهنسانعم كمروتسوكور شرت هدننزو لعفت ( سبعتلا ) رونید

 لجرا

 ۲ ی اب ۳



 هلیسهبننب عج سیواوط-ردندنیعبات یایلا ناسیک نب سوواطو تبثلا نم برض لک
 سوواط یم امدقمو ردیتسا ثتحرب هدشزو ریبز ( سیوط ) دده رقرب هداراخت
 يا معلا دبع وا یسهشک زلیدلپا قالطا سوط | ریقح ثنخاا دعي بولوا

 ردیاشنم كنلثم * سيوط نم ماشا * ردرو زم ندا ینغئو برط لواكا هدمالسا

 هلا هینو زغ اءاد یترلنپ راصنا ناوسن هلغلوا هدسفم و هماع تیافب یسهدلاو
 هيلع ماا رشف نکیا لابل ةدنر اذک هرزوا لاح لوا یدا ردا شیر و داسفا

 شاتر دلو و عضو یروبزم هدنسهشک یزلمآزتعا هبالعا "الم یت رج مالسلا

 قوراف و بولیسک ند دوس نوک ییدلیا تافو هنع هللا یضر قیدسلا رکیواو
 هللا یضر نام ترضح و بول وا غلاب نوک ییدلیا تافو هنع هللا یضر مظعا

 یرلقدلوا دیهش ههجو هللا مرک ىلع ماماو بودنا ج وز نوک ینیدلوا دیهش هنع

 بوخ ولتفاطل و قنور هدشنزو مظعم ( سوطلا ) یدیا ردا فارتعا یفیدلوا

 دیم اخت ر سوطم و نسح یا سوطم وک لاقت رود هب هنت ربلد و

 نایزب ی هنسن رب لصالا یف ردهنسانعم كليا هتم رب هدننزو لیعفت ( سیوطلا )

 هر هظح الم یرلکد رتوک بول آ بویقار ی هنسن نیم ات داع بول وا هنسانعم كلا

 هدشزو لعفت ( سوطتلا ) ه بهذ نا یا هب سوط نا یرداام لوقت رد بم

 [ رم زهط ) تم ادا :ژرلا تسوطت لاق ردنا یک رو
 یسرهطلا بهون قحا ندنیتدحم رددب رق رب هدرصم هاب )هی كيمو ءاهو كناط

 بوقح ندنضرآ یدنک مدآ رب هلیئوکس كناهو ىح كناط ( سهطلا ) زدی 7

 بولوا دیعب كرک و قلوا تباث هدنآ درک ردهنسانعم قلوا لخاد هرکید ضرا

 لغد اذا ثلاثلا بابلا نم اسهط ضدالا ف سهط لاقت نوسلوا هلتهح كمك

 هب سهط نیا یردا ام لوقت رد هنسانعم كقلبا هلیفرح هابوالغاووا اضا راف
 هدننزو جربز ( سلهطلا ) هب بهذ و هب بهذ نیا یا لوهجا- ىلع هب سهطو

 نالوا هدنزو رب اقلطمو روند هرشک ددع لوکس كنایو یحصف كناط ( سیطلا )

 هبایرد دوخاپ هغاربط هدرخ دوخا یک ماوه راسو هګرقو قلابو كنيس روند
 ناوارف و ریثک اقلطم دوخاب ردءهرلانعم وب فاللنا ىلع ید لسیط هکهثث روند

 دوعوم تالاب عاونا هدنآ رونو قالطا هزب لوشو ذضفلا یا سوواطلا .دنع |
 ایف ةمضحم یا سوواط ضرا لوقت هلوا لشي م یک شفشود "ربس یاشگ پولوا

 ۱ هناکب هدقل سر وغوا رەد لثم نق و لقت کک ینکیدلک هاید یدلورب نوک

 :ردهیانعم و ید سیهلط هلیسهدایز ءایو هلیءدقت كمال هک هن رونید هریک رکسع

 | هقولحم نالوا لسنلا ردك لوق ىلع یک داشاخو راخ و قاربط روند هراهتسن
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 لاقی ردا ۳1 اوا زودود یک شلب II ERS کر وشوا ۳ 1:4
 هوم و | ییهتئرب هدنازو هسا ( ةسامطلا) یصبلا هاذ یا سوبطمو سبط | ۱

 1 ۳ ىا هرز اذا یاسالا بابلا نم ةساط ی كا شا لاش رد هنسانعف

 / ۵ هیلکلاب هسا ر هد زو ۳ ) سہطتاو ۳ هد زو لاعفنا ) سایطت الا )

 -(سلطلا)سردناو ی عا )نم لا و "ىلا سم طاا لاش رد هنسائعم قلرا دید اب و

 ۱۱ ۱ فیفر لاش روند هءالوا ئ هقفوب لوق ىلع هک یروف دش زو سل |

 | یس هلا دهجو دج ه دن زو هج ردد ( یلبطلا ) قیقر فینخوا فاج یا یاب |
 | هتیسد و ليلا فاطا و ىلا باد اذا لح را سلط لاقب رد هنساتعم كلبا !

 | قط نک هدنورد و سسدتو فطلت اذا هيف سمط "لاقی ردهتسانعم كلیا لاعا |]
 هبهدیدش تل هديته ( سنطلا ) لغلا یا ةلمطلاإ اذهام لاقي ردهنساتعم
 نده رکص نکیا یو وخ مدآ رب هدشزو هحرحد هاف ( هسفئطاا ) رود

 بایئو نسح دعب هقلخ ءاس اذا لحرا سفنط لاق ردهنسانعم قاوا یوخ دب ۳

 كئاط هسفنط و بالا سبا اذا لج لا سفنط لاقي رد هنسانعم كيك هریک
 كناف و یحف كناط و هلیحف كناف و یمسک كنالن و هلل رلثالث تاکرح كناف و

 واهو هب هک و هب همش ود نانل وا رییعت هحآاق هک ردد رغم كنظفل سفانط هبرسک

 غارذ رب هکروتد هریصحشلروا ندنرلادامرخ و رود هنپ رهعشود ماجو همارحاو

 چ ربز ( سفنطلا ) ردیپ رعم یسراف ةسبنل هسفنط هک رید محرنن رولوا هدنشع
 یا سفنط لحر لاق روند هیسک اب زا و مادبا ینو تشزو "یدر هدشزو

 دوللوا قالطا هلآ وكس دواو و یعف كناط ( سوطلا ) خف ج "یدر

 ردصم و ربقلا ىا سوطلا علط لاقب ردندنسانعم تراظنو نسح هنسانعم رق
 | اذا اسوط سوطب "یا ساط لاق هنسانعم لنکج و و قعع؛ قابا رولوا
 ساط لاقب رد هنسانعم قاوا باتو بآ رپ بونللزوک هرهچ ةلعلا دعب و هطو
 ۱ ماود كنهنسن رب هلیعض كناط ( سوطلا ) لع دعب ین و نسح اذا ههجو

 زا فا توف هک ردیعشا ورادرب و ماودال یا هل سوطال لاق رونید هندادتا و ||

 | نالف برش ساسالا یف لاق اک رد رلکدید سوطب رداو رووا برش نوا
 هک ردیسا فورعع؛دلب سوطو یدنل وانایهدنسهدام,هکهتت سوطیرذالا یاسوطلا
 1 ندن ردمک یاحمو ردعض وم رب هدتخزژو باع ) ساوط ( ردەدنسەكلوا ناس رح

 ید دک هک رونید هب دب رشه فو رعم كجهجما وص ( نیاطلا ) روند هب هحفک رب
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 3 ردشوق فورعم هلعسا وب هدننزو توغاط ( سوواطلا ) رونید ساط
 ساوطا یچ هل ادای ز فخ روند سی وط هد رغصم رد هيس بیس ینراضت و

 نا امم همدآ یحاص لاو نسح سوواطو رولک سیو اوط و



۹۰! ۳ 

 هانک هنفیدلوا معا لرد ناسلیطلا ناي هدنعفوم مش رلب ع هلغلوا صوصحم |
 ردنوجا هم "هلازا ینعب نوعا هم ناه ردهسلایط یج كناسلیطو ردا
 هدننزو لاعفنا ( سالطنالا ) ردیعما عساو میاقار ندنسیحاوت لید هدناریا ناسلیطو

 لوش هیرمسک كناط ( ءالطلا ) نخ اذا هرعا سلطنا لاش ردهنسانعم قلوا نابن

 ضدا لاش هیلوا یسهلوقم ناشتو ليم كجمریدلی لو هدنآ کروند هضرا
 هلظلا یا ءاسلطاا تاذ ةليل لاقب رد هنسانعم تلظو زعالو رانمارم سيل یا ءاسلط
 زسوص و إظم یا ةناسلط ةليل لاقب رونید هب هک لظم هی سسک كناط ( ةناسلطاا )

 سعت هدشزو هج رحد ( ةسلطلا ) ايب ءامال یا ٌهناسلط ضزا لاق روشد هرپ
 ( سیهلطلا ) ههحو بطق اذا سحرلا سلط لاقب ردهنسانعم كقشک ازوب بودا

 (سیهلطلا ۱ ر وتد هتل كنده؟و روند هرطسعقوح هدنن زو لج رفس با ها یاب

 ندننرتکرت هدننزو ءالنعفا ( ءاسنللطالا ) رونید هرگسع قوجیخدو هدننزو لیدنف

 هلک دلا ىلع لاس اذا قرعلا یشلطا لاق رد هنسانعم قق هد وک نوش
 لاق روند هصق" یدو مو روشد هیسک < باذک هدننزو ج ربز ( سرم طلا )

 هب هح اغ وب هدشزو روفصع ۲ سو ریطلا ) ید ےلاذکو باذک یا تیم لحر

 سو رعطلاب اب وشماس و ربط اعطا لوقت هنسانعم فورخ روند هیزوقو روند

 هرابغ هجا ندا ثدحم زدنوک هدننزو ءاسم رط ( ءاسرمطلا ) ةلملا ربت افورخ یا
 قلواضبقنم هدننزو هج رحد ( ةسرمطلا ) ردقح هلوا باح هج هقفوب دارم هک روند

 لاش ردهنسانعم قملایف بوقروقو ضبقنا اذا لحرلا سرط لاش ردهنسانعم
 | ردهنسانعم قلوا تسرولپ هتسنر هدنزو سولح ( سومطلا ) صکناذا هنع شرط

 سلب ( سما ) ااو سرد اذا یاثلاو لوالا بابلا نم اسوط "یشلا سمط لاق

 هنم و هربا تلصاتسا اذا "یثلا تسط لوف ردهنسانعم كلیا نسرولب هدننزو
 لات هلوق هنمو ردلبعتسم هنسانعم كالهاو [ تسمط موجلا اذاو ] یاعت هلوق

 هنسانعم ققا هلا دیعب رظن هب هنسنرو اهکلها یا [ ملا وما لع نش طار ]

 رظناذا هنیعب سط لاقب ردنا هلازا یتسسصاپ هلیببس رظن دعب هک ایوک ردلیعتسم
 ردا هلازا ینسفن ی ندس رق هک تک ,نليعتسم هتسانعم قمشلقار ءاو ادیما رظن

 هر ربما ( سیط ) دعاب اذا لحرلا سط لاق
 ) سعاطلا ( رد هدلب رب (EVEN ناتس ربط ردهدشزو هنیفس دوخای ۳

 بلقل ادماج بلقلا سماطو دیعب یا سماطدلب لاقش ردسهاوط یی رد هسانعم دیعد

 ردهرزوا بسن رونل وا قالطا هلد هد مودیلب نالوا "یرب ندلعن و مهفو ظفح بولوا

 .ميضالو یال ینعی هتيم یا بلقلا ساط لجر لاقب رد هنسانعم سومطم دوخای |
 همدآ شل وا لئاز یر ندەرکص ) سوطلاو ( هدننزو ریما ) سیمطلا ( اش
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 1 اعا راسو ضایع.یضاق هکهیال تاکرح كمال ( ناسلیطلاو ) هدننزو لقص
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 ۳ رونی د هب هسک واساپ ۳ ۳ ردعفص دزو کا فلا ¥

 ا ند هنيه EY كمالو ىح كلاط-( سلطلا ) سم رذق ىا صفط لجر
 ۳ بابلا نم الط باثکل ۱ سلط لاقي رد هنسساتعم كلبا دیدانو وع بولپس

 لالا ق ی هنس رو رک ذیساک ردصاخ هکر ود هدوسا ناسلرط سلط و هاحم اذا

 E هبءاچ اذا ههو ىلع "ی لاب سلط لاق رد هنسانعم كم كمروتک هنسوش رف

 سال لاق ا اس ثفللو بهذ اذا و مص سلط لاقي رد هنسانعم قلوا ا

 یاوسس هب هط رض اد هل را.تعا دحاو شارف رلب رع ام قبح اذ ۱ ۸۸ یا اپب

 لوهعلا ءانب لفصل ایف هب سلط لاش ردهنسانعم یغثوا اقلا هئادنزو ردا فده

 رد هنسانعم كليا ديدان پولیس ی وزاب دو هد زو لیعشت ( سيلا ) هب ی ر اذا

 لع هب هفت جزای و زاب هلک كناط ( سلطلا ) هام اذا باتکلا سلط لاقب
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 ةوعملاوا دفیععلا یا سلطلاب بنك لاش روشد هيهفيح# شفلیس یسوزاب لوق |

 پولیکود یول كنءودو هو بوت یا سلط هيلع لاقب رونبد هبوث ولسا, ول ریکو
 روند هدروف قالواق 3 ولو روند هنسیرد كن رلفلیوا هدنفو ینیدل واق

 كلی و زاب ندهفیح# هليدددشت كمالو ىف كناط ( ةسالطلا ) هثسانعم طعما بئذ
 (سلطالا ] حوللابب ح مع ىلا ذق رظنا یا ةسالطلاب ح والا لاقب روند هبءرواجحم

 قتمارف ولو نا ما سلطا بو لاق روید هابل لری یکسا هدنزو رجا

 لا ةربغ هنولق تناک اذا سلطا بذ لاق روید هدروق نالوا زو

 رد هل مبدا هب هفیخ شفلجس یسوزای رونلوا قالطا هثیش نالوا هدروب نم نول اقلطمو

 رونل وا قالطا هیسک شلوا ردكم دوخاي موہن هللا لعفو لوق لوقعمانو حق ربو
 لاقب روند همدآ هرېچ هایس یک یشبحو رغب یر یذلاوھو سلطا لجر لاقب

 محو یا سلطا لجر لاقب رونید همدآ ولساپ ول ریکو دوسایا سلطا لجر هاج

 نوجا کیدزک هک دوخای ایت هدروق رونلوا قالطا هبیغواو ردیعسا كبلک ربو
 ( سلیطلا ) رووا قالطا هاعا هدنزو تیکس ( سیلطلا ) قراس یا سلطاوه لاقي

 كوپ هدینراف لا ردشمالءا ضرعت هنشرعت فلوم ردیب عم یسداف ناسلات ردل وقم

 یرکدنروا هزوماو هشاب ندهنسن راسو لاش ردمیدشت ادا ناسو روند هبیس
 "| .ندلپ ءادر ردقح هلوا لاش نويو شاب مزب لا ردشغل وا قالطا هيو یک راج

 :ناسلیط ردا هطاحا ۍیهقرآو یزوما هکرونید هو نانلوا لامتسا هب یرقوب
 - راضعب و ردقج هلوا لاش دری روا هوعشاب الا هصالخ ردبا هطاحا یرازوماو یاب
 درایفوص و روند هبهمردوص و هغایهص ۰ رط رلیدد رد رعع ناس هرط

 هم ناسلیطو یہا ردهلیقلرط هببشت یرلقالطا هنجوا قراص یرلقدردتلاص

 صرد
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 ةلظلا یا ءا مر طلا هذهام لاش REET 2۳5 E و ا

 زوفصع ( سومرطلا ) روند هرابغو هزوئو روند هبا" هج هقفویو امک ارثوا
 انیعطا لوش رد رلک دید هحافو هد رارایدو روشد هک شعب دل

 رد هنسانعم قمشروب بولیزوب هدننزو هجرحد ( فسم رطلا ) لا ربخ یا سومرطلا
 لاق ردهنسانعم قجاف ورک بویلنیعف ندهنسن رو ضبقنا اذا "یشلا سم رط لاقت
 لاش ردهنسانعم كليا و بولیس ییوزا ندهفیحو برهو صکناذا هنع سم رط
 بطق اذا هبجو سمرط لاق ردهنسانعم كقتشک | زوو اهام ۱ذا.ةباثکلا سم رط
 لاش رد هنسانعم قلوا کا و ك هک هدنزو زاولحا 6 ۳ رطالا ( سعن و

 باھ ( ةسطلاو ) هیدیدشت كنيسو یتعف كناط ( سطلا ) زظا اذا ليلا سم رطا

 هذیسراف ردباق نالوا رییعت نکل هک ردهنسانعم تسط هل سك كناط ( ةا و )
 ناتو انأض رولک نیسطو هایرم دیک تكناط روا EO ی رونید تشط

 ) ةساسطلا ۱ روت د همدآ ناپ نکل هدننزو دادش ) ساسطلا ) رولک تاسط و 3

 مص اع هب هتسکر رولوا ردصم سط و روسد هلتف رح یرصکل هدشزو هباتک

 اذا لوالا بابلا نم اسط هسط لاقي هنسانعم كليا ماخا بولوا بلا هدهثحابمو
 كتکو هيف هسطغ ادا ءالاق هسط لاش رد هنسانعم قمروناپ هبوصو دکاو ریصخ

 | یندو هدننزو لیعفت ( سیسطتلا ) بهذ یا سط نیا یرداام لوقت ردهتسانعم
 1 2 قوا لوش ( ةساطلا ) بهذ یاوه سسط نا لاق رد هن سانعم كم

 قم ردلاط اوس هل وا شلوا دف اب هنۆوچج كب وعطم هکڪرولوا فص و هنس هدوط

 هدننزو ناتك ( ناسطلا ( فوما دفناج یا "دهساط هدنعط لاش E ام ندنسانعم

 تم ءعط)ا ( روث ندح ج اهلاوهو ناسطل اراک لاقي روند 4چ ظع رابغ ندا ناروت

 اعط ةيرالا سعط لاقي رذهنسانعم كليا عاج هلئوکس كنيعو یصف كناط
 ناطیش هدننزو روفصع هللا همم نیع ( سوغغطلا ) اهعماج اذا ثلاثلا بابلا نم

 ردلوغ هک رود هاویحو ناسنا درامو ثیبخ راسو روند هثیبخ لوغو هدرام

 هتولخ سیناو سوبعد هنولج سیلج نالف لاق هنمو ردپ راکدید زولجموق هدیکرت
 ج رز ( سرغطلا ) اهربغو نالیغلانم ثیبخاو نیطایسشلا نم درالا یا سو#۴

 1 . كئافو یصف كناط ( صقطلا ) روند همدآ كزات عیطلا لبسو برشم عالم هدننزو

 اذا یائلا ی [تفط رالی ا سفط لا و ردهنسانعم كليا ا روکش

 ناسنا | ( 2 هساحت ( ةسافطلا ) تام اذا لوالا بابلا نم ||

 ردهنسانعم قلوا كانخموو رادم اغاد هلیسح قلوا هبهنوس بویلبا قولو هزت |
 هسفن دهعت لو رذق اذا عیار بایلا نم اسفط و ةسافط لحزلا سفط لاقب ۳
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 ۱ ° 0 سرط لاقب ردهنتسانعم كلبا وغ ںیەنسارپ هدنزو سر ( سرطلا )

 | اإ قمايوإ ههامس یووف هدشزو لیعفت ( سيرطلا ) ءا اذا لوالا بابلا نم
 ۱ ۱ زارکت یی یقلیص هزکمتدقدلزاو هدوس ادا بابلاسرط لاقب رد هسا |

 اإ ( سرطثلا ) بوتکلا ىلع ةباکلاداع اذا لج لا سرط لاقب ردهنسسانعم قمزاي ||
 ۱ تالف لاقب راد هنسانعم قلوا ردا برش و لک ۱ سیفنو بیط اعاد هدنزو لعفت

 زا كنروتسوک انفتساو هات ندهنسنرب و ایطالا برشبالو مطبال یا سرطت |
 ۱ بو هب مالالانع هنسن عفرو همت یا مرکت اذا هنع سرطن لاقی ردهنساتعم
 | هلیسسهینپ لعاف مسا ( سرطتلا ) بنج اذا هنع سرطن لاقب ردهنسانعم كليا

E"تفد هدنص وصخ هسسلاو برو لک او لاوحاو روما ا٤ا هک روند همدآ لوش ۱  

 لابهتسا و رابثخا هریک ابو فیطلو هدیدنسپو هدیزک بولوا یجاص ماقهاو | "
 دلبر هدنزو نوزلح ( سوسرط ) راثح قناتم یا شرطموه لا هوا ردآ 2

 هدنفصت راینمرا امدقم ردناداپآ رهشرب یعقوم اخرو بصخ تیاغب کرد هیمالسا 2
 سوسرط هبا اد نوکبس الا یدنلوا هداما همالسا "یدا هدرصعوب بولوا ا

 يمض كمالو كلابو ىف كلاط ( سلبارط ) ردندهيماش دالب هکرد رلکدید
 هی اهرم یععا كنالوا هدماشب ضعبلادنع ردهدلبرب هدبرغم كاذک رددلب رب هدماشراید

 (سد رطلا ) ردکعدرمش جوا ردندهمور ظافلا هروبزم هك رلضعبو رد سلبارطا |

 اذا اسد رط لاش ردهنسانعم قلف راوتساو کج یهنسنر هدننزو هجرحد هللاد | ۱

 قلاص شفکوپل سو رونید هبوص قوح هدننزو لیجز ( سیبط رطلا ) هقئوا |
 (سافرطلا ) رونید هبهقا نالوا رلغیق نکرولیغاص یدوسو روشید هیراف هجوق |

 لوق ىلع هنسهعط قلعوف هدنن زو نا ) ناف رطلاو ) هدنزو ساط رق هیاف |

 لاقب ردهنسانعم تلظ ناسفرطو رونید هتسهنوک موق نالوا شغب هنب رانی راجشا |
 هبههک وکارف ۾ رسک كناط ( ءاسفرطلآ ) ابن یا ةيللا ناسفرط دشا ا
 رظن ربت "ريت هدننزو هجرحد ( ةسفرطلا ) ءالظ یا ءاسفرط ةليل لاق روند |
 اذا لجرلاسفرط لاقب رد هنسانعم كلبارظن بوبیق یرزوک لوق ىلع كليا |
 سفرط لاقن ردهنسانعم تیک هربشک باو هییع رکو رظنوا رظلا ددح (
rاذا لیلا سفرط لاق ردهنسانعم قلوا ملظم هجكو ةرکلا بالا سبلاذا لح زا  

 || هكمجياوص هداوصو ردكناذا دلوملا سفرط لاقب ردهنسانعم قعالوب داوصو ظا || "

 ا ا[ ( ةتفرطلا ) هدارو رثك اذا ءالا سفرط لاقي-ردهنسانعم قلوا ربثک رانك ||
 70 ید هسفنطم هک هتل رونلوا قالطا هباوه شم روب ییالباق هلباعم هلیسهینب لعاف مسا || "

 : | دده رابتعا ف وص وم یالخناخ ردرلذوخ ام ندنسانعم هرشثک بای سل رد هبانعموت ۱

 ۱ ۱ كيمو كناط (ءاسم رطلا ) باختلاف ةدیفتسم یا ةسفنطمو ةسفرطم ءاعسا لاقي |
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 ردد شام كمرو و بویلمات وط هل> وآ یتسیروف كلاب یراک دید یکنک كشا

 | ( سضلا ) هایا همقلاف ىلح نم عج اذا یناثلا پابلا نم اسفض رععیلا سفض لا

 ایک "یشناسعض لاق رد هنسانعم لوح هح هتسهآ هد رعآ ی هنس رب هدننزو سم

 بوا وا نطبلا فرعض هدنزو 3 رز ) سئصلا ( ارفخ هعصم ادا یاتلا بابل ا نم

 یر) هن شطبلا هزوک هنا تك راش رود هم دآ نالوا e یراسکناو روت

 یا سنض لحر لاق روبد هیسک نام یو مي قرهلوا تسسو كشوکو ردط)لغ

 سینض هلیاف ( سفنضلا ) ملاوخ زا اذک و راسکنالا عیرسلا نطبلا فيعضلا
 ساض لاش رد هتشانعم كع ماعط هدننزو سوق ) سوضلا ( ردیفدامو هدنزو

 یه نست رب هل وکس كاه و و ك داض ) سهضلا ( هلک ۱ اذا اس وض سوص» ماعط) |

 اسهض "یشلا سه لاش رد هنسانعم ثكمرک بورصا هلرلج وا كن رلشود كوا

 لوس رد عاف مسا هرزوا بسا ) سهاضلا ( هيف مدقع هصع اذا ثل اثلا تابلا نه

 كن رشید كوا لکم اک هنشدد كي هباد هکر ده وا قالطا هاش هدرحو هحزآ

 هدنعق وم امد رلب رع نلوا هدنفلکن غصم ندنغب دل وا ريحان بو هرواق هنب راح وا

 هب وص قوغوص تیام سداقو رربد اسزاق الا ءاقتسالو اسهاض الا ہلا همعط | ال

 ۱ قوغوص هدنس هح رد ناکا سسهاداو نو ه ریحان و یا یاعت قح هلکغ د

 یخف كداض ( سیضلا ) ردكم د نوسلوب هنسن كجیدارم هکنوسلیا التم هیوص
 ۲ تا شاض لاقی ردهنساتعن قلشب هفمرارص بولوص تاب موکت رک و
 تفاص ساضو هدننز و ا سیضو سضو اه ناداراو ردا اذا اس سرضب

 رود هاب شم الشب هغع روق بو رارص رارولوا

 رر( سربطلاو 3 تنو ج ریز نا
 روند هب هنسڏ هایس اقلطم هد زو ساح ) سطلا ( روند درو کش وکغورد و

 ( ناسطلاو ) هلنیتعف ( سا ) روند هدروق ندعابس هل سبک كناط ( سطلا )
  هدننزو لیعفت ( سیبطتلا ) ردندهیمما تاک ردندآ تیالو ییا هدناسارخ لاف

 (سیبطلا) هبط اذا هسط لاش رد هثسانعم قعاوص هلار وماج و قلروماچ ی هنس رب

 ۱ ءاما رک یا سیبط رح لاش رول وا فص و هارد ناوا و كب وص هدننزو ریما

 اسعط ديراطا سعط لاق رد هنسانعم كلبا عاج هدشزو سح ( سعطلا )
 وكس كلم یاخ و یرمسک كناط ( سغطلا ) اهعماج أذا ثلاثشا بابلا نم

 سخط وه لاقي هنمو لصالا یا سخطلا ےرکوھ لاق ردهنساتعم دای و لصا

 وزای هلبرسک كناط ( سرطلا ) ردآهنمو لصا كرش هک ایوک هیف ةيامن یارش
 ىج رونید هدفی نالیزای هرکص بونلیس یسوزای لوق ىلع هب هفیح قحهزای

 تبتك م تب یلاوا ةفيحعلا یا سرطلاق بدك لاقب رولک سورطو سارطا |[ "



Kk 

۳۹ ۳ ۳ 

 ر ناک اذا سرا لحر لاش 4واردا اد یلنفراط هدقدق- آ ا نم |

 | بسا یا سرش لجد لاقب رونلوا قالطا همدآ ولیوخ نیتچو عولبام |

 | قالا بس تناک اذا سورن ةقان لاقب هلواررصا یناغاص ندوس کو کوا قالطا |

 انے رضا لوف یکكمکورورسب دونید هش نالوا خاص هکفلش.دوكج هلشیدو |

 ردیا* لجررب هدشنزو ریبز ( سبرض ) كعکلا و مسلاورفلا یا كسیرش نم |
 هب رج لها یدآرب نارود تداوحو تون EKE لیعفت ( سینا ) ۱

 ۳ Pr AN کا و ۲ > بر

 'عابلاسرضا سرخا/ لج ر لاق رولوا ع ابا اک او ہدننزو سرخا ( سرضالا) |

 NS كسوبغض هلباهتجم نيغ و ىح كداض ( سیاغضلا ) ین سرش سرت لاقیاک |

OW, CF 

 8 = 0 رونید همدآ زی وط یحاص شو صرح تیاقب هدننزژو لور < ) سر تلا (

 1 ۱ همست هیاد هلینوکس كنافو یعذ لاذ اض ( سفضلا ) ضي رح مہ یا سعضوه 1
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 1 ۱۳ ریو ) راردلیا امس ها کس هر

 هېوف شادوا ل اط یسیرحا دو هدشزو ربما ( سیہنلا ) املاح ضقت

 همدآ ش یّبشج[ تیاغبو روثوا قالطا هلب راک هف رو کا نالوا هدهقرآو روید

 ادج عیاج یا سیم لجر لاقب یک یازحو نیزح رولک یمارش ییج روشید

 هتنکحاو هت رج اذا بو رطا هتسرض لاقب ردل,متسم هنسانعم كليا یأرلا کو
 بویلیح ین كنب راکشو هجط هکر ولید هنالسرا لوش هدننزو ثدح ( سرش (
 سرهو هعلتب الو هتسیرف م غصه ناک اذا سرم دسا لاق هل وا را نکل

 ع و رب هدنن زو مظعم ( سرشذا ) رد عاش ید نب سرنمو ردیاح نایقس نا

 ( سراضتلا ) دولوا یزانامزو تروص شید شید احماج هکر د_یعما شقتم شاق
 یلشریک یکش ید سا هتسانعم قلوا راومها یزروق كنان هدا زو لعافت

 هلعافم ( ةسراطملا ) وتسيمل اذا ءانلا سراضت لاق ردنرابع ندنسلوا ىلشقج
 اوداعتو او راح اذا اوس راض لاق NPE هنسانعف هما و هب رام هدننزو

 ۱ هکرونید هنع و هدرخ كن رس یرلکدد روغ هدنزو روفصع سوبغش و ردیعج

 | لوک انكنابن ولنکیو كتاب یرلکدند مامو رد هنسانعم ءاتقراغص رول وا هدناتسبّرع
 ۱ رد دآ تابار هیت هنتوا زوق شوق لوق ىلع رونلوا قالطا هیرلخاشس نالوا

 | ولشایو رونلوا قالطا همدآ لاو فیحو فیعضو روند هنکیاوکلیو

 قوچ یروع هدنازو هبغسم ( ةبغضلا ) رونلوا قالطا هیءود نایاوا ولواطو
 ا یا دبغطم ضرا لاق ردقحهلوا یاتسب روغ هکروسید هری نالوا

 | یدنلوا نایب هدنلحع هکهتن ردندنایق هلعم و هرقعم ضرا هبغضم وبشا سیاغضلا
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 كمروکت شیاف رب هوخاب شیرک هننورپ هرگصندکدلیا حرج هلشاط ینورپ نوجا | 1
 ارثو هيلع عضو م ةو رب هلا رقفا اذا ريعبلا سرش لاق ردلمتسم هنسانعم ا ۰

 قالطا هضرا نالوا هج راپ هجراپ كرس كريس یاناب سرضو هب للذیلا دقو
 ضرا لاش HER سورضم سر هدارو رول وا شید شید هک روسشلوا 1

 كمروا هلشاط یسیرحا كنيوق سرضو انههو انهه اما راص اذا سرض ۱ 3

 :راسطاب:اهاوط اذا یناثلا بایلا نم اس رض ژثیلا سرش لاق ردلمعتسم هنتسانعم ا
 سوزرط یج رد رک ذمو و هنسانعف نس روند هشيد هی رک ك داض ( نشر ]

 هبا شید کیا ندیا روهظ غ ولبلادم هدناهما ضعب هکرید حراش رولک سارضاو
 یزآ هک ندنشید كوكو سپرارد ید یرلا سرض و زا سرض هکر دسسفه

 روند هشيد قلطم هروک هنی ول ضهمب راشو هفل وم نکل رول وا هقش رول وا رببعت

 رک ذم هلیلیوأت سرض یخد نس هکهتن رولوا ثنوم هلیلیوأت نس اضعب ردرک ذمویو
 زدیشید كضرا هک ایوک رونلوا قالطا هه نشخو تشرد سرضو ینا رولوا
 قلارا هک رونلوا قالطا هرومغب هحزآ و هنشخ هکا یا سرض ضدالاق لاقب

 رطلانم سرض ضرالاق تعقو لاق رولک سرض ییجردنا لوز هدنک ارپ قلارا

 یک شید هک رولوا قالطا همایق یدازوا نوزوا هدزانو قرفتلا لیلقلا یا
 فوم همایف لوط یا :الصلاق هسمض ینبعا لاش رولوا شمروط بولیکید

 .روئلوا قالطا هدلیطتسم ءرط نالوا هدنزا ریزوک كياقنو ردشلیا هحاسم هداروب

 نالق ءرکصندکدلیا یعر هود ینرابطحو خاش كنغلبا یہا 'و كنتوا ناشوایو
 روئلوا قالطا هشاط یرلکدروا ییوقو رولاق هدنتئیه شید هکرولوا قالطا هتنابت

 (سورضوذ) ردیسا یحق كنافیف یذ نب هقلع ( ریعلا سرض ) رولکسورض ییج

 | هدنسهعفص هکردیسا یف كربما مات ناعنکوذ ندربج ءارما نانلواریبعت ءاوذا

 موسم یرابع سصتش ۸ و دعم یک نم تساب دوعو اداع تاتاق ا أ

 هرق لوش ( ةسورضملا ) رد هب رقرب هدنعإ لابح هفت وو باک زا شم سض ) ىك

 "هلوارلشاط ویب یرویس یرویس یک یراشید بالک هدنآ وا 0 هغلڈاط
 4 شاط یس را و بالکلا شات ءراچ اف تناک اذا + دسوضم ضرا لاق

 ( سرلا ) ةراحلاب ةيوطم یا هسومضم رئب لاش رووا قالطا هبیوق شلروا
 تسرض لاش رد هنسانعم قعشاق توك 5 هلکع هنسن یتکا رلنتعف

 كنه ( سارضالا ) ضماحلوانتنم تلك | اذا میارلا بابلانم اسرض هناتسا

 هب هنسن رو اهلک | اذا ضماطا هنانماسمطا لاقب رد هنسانعم قمردشاق یشید هلک |
 هنسانعم كليا رارقیو برطضمو رک ذیس اک ردهنسانعم كلشيدو كموک شید "

 هنسانعم كلا تاکباو تاکسا هلازوش یدآریو هقلقا اذا هسرضا لاق ردع ||"
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 : لاقب نا یاب هر هدلج رک بوپق یزوک لوق ۲۳ قم ! هی رب وف

 | نی ردص را اظیفتوا اریکت نیعلا روب را اذا مبارلا بالا نم اسوش لج زا
 ثدروکذم یانعم (!سوشالا ) فال ۳ لاقب و رطل ناف الا مضو

 رڪ یدو هدننزو لهعافت ( سؤالا ) هی كبش ردسوش یی ردئفص
 سواشت لاي ردهنسانعم قمقب هیغر وف دزوک ند,دفو ظیف د وشاب ندشاندو

 زا FTES لواوو یصف كني ( سوشلا ) سم یمع لجزأ

 ریز ( سیوشوذ ) هصاش اذا اسوش سوشب "اوسلاب هاف ساش لاقب رد هنسائعم
 هیوص لوش نالوا هرجا ییوف هد زو رواج ( سواشلا ) ردعض ومرب هدنزو
 سواعم ءام لاقب هلوا هد هج رد كج هب؛روک نداده دوخاب نداق تیاغب هکر وند
 ادم وا ةف رتلاق هارت دكت ۸ لیلق یا

 هدنسهکلوا هبق رفا ليف كفاغو یصف كداص ( سقافص ) ( 4لا داسلا لسف و

 ردمصص هرلپوق یروص ھلغما اوا ینویعو رابنا ردیدآ هدلبرب هرزوا زکد

 دسفم سفنلا ثیبخو یوخدب مدآرب هنيتدعف ( سبضلا ) ( محملا داضلا لصف )
 تسقل اذا مبارلا بابلا نم املیش هسفن تسخ لاقي ردهنسانعم قلوا رورمو
 هک ترشاعم دیو جازمد ولیوخ نینح هدشنزو فتک ( سلا ) تئبخو

 یما [ءادو رونبد هبهیهادو تفآو مسع سکش یا سبض لجر لاش روئید

 ( سییضلا ( بخ یا سض وه لاقن روند هعادخ ندا كنرو هرابود بودادل [

 وه لاقب رونید هیسک برش دب ولیوخ زراپچ زسجا رتما دوب هدننزو ریما
 لیفت یناجو مسج و رک ذیس اک روند هیسک دفمو ررمشو سسع سکش یا سیبض

 قفدوقو حوراو ندبلا لیقثا یا سیبض لجر لاش رونید همدآ جوک یشه
 ۱ لاش روند همذآ ۰ نفجو قجا فرح یدب و فیعض لقعو روند همدآ نابح

 ۳ | هکره یندو هلك كداض ( سلا ) ندبلا فیعضلا قجالا یا سییض لجر
 5۱ هبحاص یا هسیبضو رش سض وه لاش روند همدآ ررمغ نالوا رول وا رک ش

 ۳ ه ولجرو هدننزو سبح ( سضلا ) ردهلیهجو هغلاابف دوخاي نزع یتفاضا رش

 9 لوالا پابلا نم اض € لا ىلع سض لاقب ردهنسانعم كلا اضاشو حاملا

 اك ی هنسنرب هلیراشید ةيركس كنار و یحف كداض ( سمنلا ) هيلع خا اذا
 ادیدش هضعاذا ىناتلا بالا نم اسمج "یا سرض لاق ردهتسانعم قمرصا

1 
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۳ 
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 ۲۷ هنسانس كليا دارو هدرزآ پولوا ددو تضم همدآرب نامزو سارضالب
 | شوماخ ردق هماشخا نوک ربو مملع دتشا اذا نامزلا مهسرض لاقب ردلمعتسم
 رولوا شلوا جاع ندملکت هلقعرصا یتناسل هک ایوک ردلبعتسم هتنانعم قمروط
 | قلوا لولذو ماد هود شکزس و لیلا ىلا همو تمص اذا لجرلا سرخ لاقب
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 لاقب ردهتسانعم كليا راهظا تموصخ هیسکرو س اذراص اذا عبارلاو یالاو

 لبج عقاو هدندروب هرضاغ ونپ ( ناتسفشا ) ةوادتعلا هل ىدا اذا نالفل سمش
 هدهماع و رونلوا قالطا هبوص كح وک ییا هدنفوجح لبح ق ما ضبع هدنف رط

 هدننزو دادش ( ساعشا ) رونل وا قالطا هیدجعاب کیا هدنساذح كفاپ ما سود رف

 رردا شارت ینیراهتروا كننرلشاب هکروتلوا قالطا تر ندن راسابا یراصن ا

 یراصن هکالوا مولعم ردهسماعش ىج رارولوا هرژوا تمزالم هباساک اءادو

 هفیلخ پاپ و ردهدنرب بهذم بحاص و دین ردي رعم كم زنا هک قب رطب هدنس هفناط
 نذّوم ساعشو ماما قیلئاجو یرقم سیسفو یفم فقساو یضاق نارطمو ردهدنرب

 هدماش قشمد ( دیسانشلا ) ردیسا یدح كسیف نب تبا ندیاهتا ساعتو ردهدنرارپ
 ید و هل رسک كنمریه ( ساشالا ) ردعض وم ر هدنن رق دادغب دفاص رو رد هلحمرپ

 ( سوشا ) سش ادراص اذا انمول سا لوقت ردهنسانعم قلوا ولشنّوک زدنوک

 هن رزوا هلغلوا شکیس یعسف داد هدننژو باتک ( شاعلاو ) هدنننزو سولح

 لوالا پاسلا نم اساعشو اشوف سرفلا سش لاقب ردهتسانعم قلوا مر مدآ

 سش هلکلبا رفت هلبئرابع رقتسی داکیال یرشحز هک رد ح راث هرهظ منم اذا

 مذآ هنب رزوا هد زو: روبص ( سوعشاو شماشلا ) نتا رولوا دوخأم ندو اس

 رونل وا ربع شوماچ هلشرح هدیکرت روند هناویج وخدیو یک س نالوا مرا
 ۰ .لاش رول وا قالطا مءداب سوعشو لنت ر واک و از ول نت ىج تكسومش

 هرماع یا تش سوق زد داوتس یاسا شوش و جا یا سوشا برش وه

 سوعشو سوق نی كلام تنب سوعشو مارح نب ورع تش سوعثو بهارلاو رع دبع
 قاذح نا دوسو قاذح نب دزو كثرشن دوسا سوعش ردر هيا نامعتلا تت

 ردیسا یرلسرف رددنسان ادیحو هکدا رح نب تییشو يش قلا صاع نب هللادبع و

 یهنسا رب هدنن داو لیعط ( شا ):ردیع#ا د راب رب دوعصلا بعص تياغب ساو

 قعاط هشت وک و ستملا ف هطس ادا "یشلا س لاش ور هم اه بل هش وک

 یوق هلیس هی لعاف مسا( شعشلا ( نیما ةبع اذا رفاکلا نشت لاش ردهتسانعم

 تیاغو ددش یوق یا سمت لجر لاق روشلوا قالطا ةمدآ اناو و ددش و

 لباق ان قفلوا سرد یک سم هک ایوک یسدیطع رونلوا قالطا هک او لیخ
 ردیسا یردب لدیسا ندنیعبات سعتامو دياف لیع یا سم وه لاق نوج*بدلوا

 رد هب رق رب هدنساضق طب ( ناتسعت ) ردیدآ لحررب هدنرلن زو هباعسو همام ( هساعش )

 یصعوقو هدنفوف كنهریرح زویحوا ردهرب زح رب ندهیانوپ اک ( سماش ةو )

 ۰ a هد REE ر لحاس ور ,دیمگا مسا عف كنم ره ) ساتسا ( ردل وةنم 13

 دل زوک شا + ندیصغو ظرغ هیسک رب دوخاب نو رک هلنیتعف ( سولا )ردد 1 5
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 | یظفل سم دبع هروک دنناپ كحابصم هکرید حراش ردکید سش ریظن که

 لیلا بالا نم اس سنی انمو سم لوقت ردهنسانعم قلوا ولهنوک زدنوک»

۰. 
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E بس ( یطشلا ) ابف بهذ اذا لوالا باللا نم اش 
Eo ةسطكلا ) یک تب رفع رود هسک نالوا هيهادو ثیبخو درامو _ م 

  7ا نالا یا سطلا و تی طلا هدهام لو رد هتحانعم دانعو یفالخ هی

 تلاحمو دانع ایاد هدهدام ینیدا وا رومأم هدنزو روض ( سوطشلا ) دانمل ۲

  Peقوفر اناد و ما ال فلاح یا سوطش لجر لاق روند همدآ نالوا ۱
 , ETحا یف بهاذ یا سوط ود لاش روشد ۳۱ نالوا رک ۱

 )] ۱ییا اپ نوک رب ند رھڈ ۶ ضف قاب ن دلاله هل 'وکس كفاک و یصف كني ( سكفل

o. HA COO هک روند هنوک نالوا مدقم نوک 

 نت رد یخ كلاد کی نزو سدن هل ( سکشلاو ( ردق> لوا ی زو نک هدننزو

 لاقب لب كدث رولک سکش ی روند هباوبح و ناسنا تع.ط ش هک نم ولی و

 هک نو لیفج هدننزو فتک سکو قالتا بعصا یا سکشو سکش سرفو لجر
 لاقب ردهنسانعم قاوا ولیوخ نینح هدننزو هما رک ( ةساکشلا ) رونلوا قالطا

 هلی رب یرب ( سک اشتلا ) ابیکش ناک اذا سمافنا بابلا نم ةساکش لج را سکع
 یا نوک اشنم مه لاق رونید هصاضا ندا ترشاعم ءوس هفالتخاو ترسع [|
 تبلاخم بودا لالئیتح هنیرب یرب هدشزو لعافت ( سك اعلا ) نورمسع نوفلتحم |

 ودتنزو هلعافم ( ةسک اشلا ) اوفلاخ اذا اوسکاشت لاق ردهنسانعم كعشدا

 سلا ) همماع اذا هک اش لاقب ردهنسانعم كلبا یلژرابج و كانیتح ةكرب (|

 رولک سوغ یجب ردد وم وو ردنشور هیلج هکرونبد هشنوک هدننزو سا |

 رووا راسبتعا سعش رب یالوا علاط نوک رم دوخای سش رب یؤزج ره هکایوک
 يدو مص ۳ هدفلسو رد دآ ناو هدالق ع ور و روند هغارط هنوک رب سعتو

 یرلکدید سمت دبع ندشیرق ردیععا كنيردپ نطبرب ندعو ردیدآ هعشخ رو ردیدآ ۲
, TEDE هدنظفل یف دبا هدا زکر لعوا یدئلوا هییس ةلتفاضا اا نطب 

 ربا میم نفاع مد ن هدم كن
 اما رد وجم هکرونید ی ٹی هدنتبسن یدلوا فاضم اکا دبع 4 رللوا ندا ۳7

 ردانم دز نا دعس نا  IEارم  Êا که انعم

 هیولط ناغای نیکوک نك هدنرنل رق بح کیت ردهلدبم نداح نیع ردکعد سعش |

 هزه یدا سم بع لنصا دوخای رونلوا فیفخت هعهاکو ررید رق بع رونید
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 | نیعو یا ردفسصام ريغ هلن رلبس دم ندماللاب فرعم و تیلعو شجاع
 رول واردصم نشو ردیلوا تبنه كناسلب رضش هکر دیدآ NE هده رطع ہد معع
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 ندلوا یانعم هدننزو ربما ( سیشلاو ) هدننزو فتک راو هدنزو رجا

 لحر لاش روشید همد وکن وا بشم دو جا ۳ ولیوخ نبثح ردرلفص و

 تفص و ردصم ی هل پیک فال ادددش و قللنا یس یا سیرشو سرش و سرشا

 2 شرت و ةدشب ملطا یا * رهدلا سرش ابرثع * لاثلا مو رولوا
 هنالسراو لاتقلای "یرح یا شرشا لحر لاش روند ةمدآ رد و "یرج هدل اتف و

 هدننزو فتک سرشو ردندناخحتا یدنکلا :رضاغ نب سرشا و روسلوا قالطا

 نیرش و ةديدش یا لکالا سرش هلا لاق روند هناویح نالو] لک الا دیدش

 هدننزو یا ( یسارشلاو ) هدنزو ءارج ( ءاسیشلا ) رونلوا قالطا هئالسرا ید

(AS)ضرا لاش رول وا فص و هبط را دن دش و تڪ” ناق هدشزو نامر  

 هقیقر یا ءا ےس سش باڪس لاش اولا فص و هب هب ات ضای و هقفو هایت وب

 كن را هتسن قج هریدسشباپ شاق درایعو اب هاب سم > نبش نباش ( ءاضب

 هلض رح هدیکرت هلیسهدایز هروسکع ةرمه رارید سارشا اکا برع ءابطا هکردیلضفا
 یراوط هلئوکس كنارو ىف كنیش ( سیشلا ) ردقحهلوا ىراك دد شب رج
 اوا لوالا بابلا نم اسر ةیادلا سرش لاس رد سام تج لا زالو

 سرش لاقي ند ۵ نیش ابعف کار هب وص نوحا قناضا ی یرد و مام اب اب ذح ۱

 لاش ید هتسانعم كلي" كانزوسلاک کوس رکح و تشرد یارو هسرم ادا ا
 لاق رد هنسانعم كتر کوا مجد شاب هب هود و ظلغلا مالکلاب هضم اذا هبحاص سرش

 هود هلی كنیبش ) نمسا ( ضرب ۲ اذا لوتهعا ءا لع سرمضب لج

 قلزو واهدنرلفادود ( ةسورشملا ) رونید هغلزو وا نالوا ثداح هدنرلقادود كزوهق

 برج یا سرش اهرفاشم یف یا ةسورمشم لبا لابش روند هرءهود شلیا ثدح
 هلو تدش همدآرب هشزو لاتق ( سارشلاو ) هدننزو هلعافم ( ةسراشلا )

 (سراشتلا ) ةدیدش هلماعاذا اسایشو ةسراشم هسراش لاقت ردهتسانعم كلعأ هلماعم
 سراشت لاقب ردهنسانعم كيشدیا تموصخ پوالنیتح هنر یرب هدتش زو لعافت "

 هکرونید هر ك لوش هد دشت كنيسو ى ےف كنس 3 غلا ( اوداعت اذا موقلا"

 هل رس ڪک كنيش رولک سامش یی هلوا تشلکیو هرابکی ند ِچر هک نوک نا
 یاب کرد هدف ته سشو یک نیو نأض روک سینشو رولک سوو

 لات رونید همدآ نو زو رازنو فی تیاغب ( ساشلا ) ردیمسا تاب رب هلا هش
 قلوا سای هدننزو دوعق ( سوسشلا ) فیعض لحا یا ساش لحر لاق یک ق

 شط ( نسطشلا ) سم ادا لوالا بالا نه اضونش "یشلا,سش لاش ردهنیسانمم
 لاق ردهنتسانعم قلوا فقاوو ملاعوه اک :متیش ره بولوا لرز تیاه هدنزو

 ضرالا ف سطش لاقش رد هنسانعم كمك همس رو هب لعو ءاهد یا سطشوذ لج ز
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 ۱۱ ۵ ناکم لاقب رود ههل كب رد رافص و هدندو یک ( یافلاو )
 ا ردهدش و ربما کوک نیتشو ناش رولک سش ىج كئظفل شاخ بلص یا

 ندنسهیبق دیعلاوتب ران ن سأشو ردیمما كب رطرب هان هتدم هبا میخ شاو
 ( سهشا ) ردید آرب + 4 اش مان هدبع نا بلع ردبفلم هلا قرع هکر د اش رب
 نکل هش هبلبج نويز هک ردیعسا رر ھيوکس كوم یاحو یصف كنب
 ( سا ) رفلوا ذاا یاپ ندلآ هلغلوا لشخ تیاغبو بولوا نوزوا ندنآ وب
 رد هنسانع قلوا فلت و ب رططم هوا یرب بوکس كن هر یاخ و یصف كن

 ۱۱۳ ی یر هد لاش ر دز نده رک هوا زا مان يک قلاچ

 هدنازو لعافت ( سخاعتلا) بزاتلا دنع هاف خف اذا ۳۹0 .دش لاقن رد هنسائعم
 سش ینعع راجا سات لاقب ردهنسانعم 5 ییزعآ نکیا نسا كشا دو,
 ردهتسانعم قلوا ماظن نو راومهان هلکمشو د ییکوبولیک ا یهک كنبراشبد كم دآریو
 اذا انسا تسخاشت لاقب ردندنسانعم یالتخاو با رطضا رول وا هدنماکنه كا رب

 هدنک ارپ بوقیح ندهزارهش یرلروماو ءارآ كنعاجربو امره اهضعب لامو تفلتخا
 ۱ دسف اذا مولا نيام سخاشت لاق رد هل انعم قلوا هاس و دساف یر هبایم بن وا

 اذا فرض نم EF سخاشت لوقت رد هتسانعم قوا ییا هنسن رو قزفاو مہا

 سیفث سا لاقب زود هیهتسن هدنک ارپ هدننزو ریما ( سیا ) نیتقرف قرتفا
 شوخالودب هپ رمسک كناءزمه ( ساضالا ) توافتمیا سینه قطنم لاقبو قرفتمیا
 تبیغو لصف یهکرو مهح اذا قطنملا ف سهلا لاق ردهنساتعم كلیوس زوس

 یجدنک هدن زو هلع افم ) هسخاشلا ) هاتغا اذا االف شفا ل لا رد هنساتعم كلا

 ٹبویمشتب لوالاق اک هک ردهنسانعم كلدنک لئام هبناج ر یتفیرای كباق و ات

 ( سرلا ) متلم ریغ قبف هام اذا عدصلا باعشلا سخاش لا رولاق ر

 جانهدب ولیوخ نیتح هدنزو ربما ( سیرشاو ةسارشلاو ) همت
 رشو اسس لحرلا سیش لاش رد هنبسانعم قلوا هرزوا تفلاحم و عد ۳ اد

 e سرشو قاللاددشو قلدنا "یسناک اذا عبارلا بابلانم اسیرشو

 كنيس روند یاد سرش ردردصلاب هيمس رونلوا رعد اک روتید هننالوا ريفص

 یشاوم سربشو كوشلا رج نم رغص ام یا سرشلاو سرشلا لالا یعرب لاقب هل رسک
 .پابلا نم اسمش لالا سرش لاق زذ هنسانعم قمالتوا یرایلاچ نانلوا رک ذ ا٤د
 رد هنس العم" كمروتسوک تیجخو قلتسود هسایو سرشلا یر لع ماد اذا روما

 كلبا لکا هلدش لد یشاوم هسارمشو سائلا لا ببحم اذا نالف سرش لاقت

 ( سرشالا )ايدج لک ا اذا لوالآ بابلانم هسارمش ةيشاملا تنم رش لاقب رد تنم
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 دیش هب هتسن رب هسایس لصالاف گر حراس ابو اینها هسایس هوخ وا تسربم

 هیعر روما هدعب بول وا هتسانعم كمتزوک بوروک دامام ها هنص وصخ اسو

 هکاحو لاو هرژوا انعمو یدنلوا لاح سا هدنسانعم قلوا م احو لاو هلا هظفاحم

 دهسیالموب قالطا سیاس همونغ یباح ندبا راه هنیسق تآ رونلوا قالطا سیاس
 تابلقتو هب رهد عباقو هلغلوا بدومو بدومو موکحو مک اح نالفو یمن رد وه

 نالف هدرب كحد ردعالطا بحاصو فوقو لها شا قبس یسهبر 73 ههییوک

 ی تنیس ( سس )۾ :سانعم بداو بدا رارد هيلع سیسو ساسدق برج "

 ) شوسلا ( دید دع سس ن جم ن دم ردندیعاسا رد سا لعف ندتسایس هک ایوک

 سوسو رولوا ثداح هدنرلتس یسیرغص كنم هاد هک ردند 1 تلعرب رلنرتحف
 ةبادلا تسوس لاش ردهنسانعم انوا هتلع ناتلوا E هاد رول زا ردصم .

 ناو ندو ول یو یا ینوشالا ا اییاصا اذا عبا رلا بابلا نم اسوس

 یک ( ناساس هوا ) ردد هيما ءامسا ( ناساس ) روند هناویح شما وا هتتلع
 ناساسو ردرایدنفسا نی نمیب نیا ریک الا ناشاسو ردیسهنک كدابق ن ناورشوت

 رفعحینب يخف نیس ( یساوسلاتاذ ) ردم ساک الاونا هک ردكباب ن رغصالا
 بصنم هنلح ما فونت ۳۳ كن رالوو هرد هنر دوخای كغاطرپ هدندرو
 شهدروفو روند هز زر وق ندا و هد راشد د ۳ سا ) ساسلا ) رولوا

 یسک كناهو كس ( هاشهش ۱ یک راهو راهرد سیاس صا كلوب روند هشید

 یوو لامعتسا هدنماجشاو رخآ كد ره N هل رکو منم كناه هدنرخآو
 شپ یش E ۲ رلعفا یا هاسهس ثلذ لعثا لاش ردص وصح هنعفوم لیفتس و

 ییدلزید كن رکک هغروکوا هد هقرآ هل رک كنيس ( ءاسیسلا ) زغد هاسنهس هتلعف

 هننرمص ثلکشا راجا ءاسیسو روید هتشاب کروک كا سرفلا ءاسیسو روند هر

 هدحیا قلا ءاسیس لع هلج لاش ردهنسانعم دح ءاسیسو رولک یسایس ییج روند

 لهن ارا کرد هب هعطق یک زوا نوزوا هجا ندنیمز هلباه ( ةءاسيسلا )
 هلنتعف( سیسلا ) هقدتسلا ضرالا نم ةداقتلا یا ةءاسیسلا كس لاقب هلوا داقنمو

 منارلا بابلانم اسأسو اسیس ماعطلا سپس لاقب رد هتسانعم كلءوک هتسنر ید وب
 سوس رط هلا هیک اطنا هلاهو یزفمک تنیس ( هی )س وسلا هيف عقو یا)سوش اذآ

 ردفراعتم با سیس الاح ردشایا یمن ندکید سیس زساه فلوم ردیدآ هدلب رپ هدننیب

 ردندزیعب مای شا ی ردندنعبا" سیسن هرم ردندیماسا نساه ( سپس )

 نیلا كاللا نوعب ناسلا نك ردندیبات هکر د یلا ليقع وہا سيس نب ةلسو
 e هنسن رب هیصف كلمه و كني ( سأملا ) ا نیشلا لصف#»

 هدشنزو فتک ( سنهلا ) بلص اذا عیارلا بابلا نم اسأش "یشلا سئش لاقت
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 قف ( سدنلا ) ردثدع یننکم هبا ىروصلا مصالا وبا سیئس نإ دمع ردندیماسا
 كلو روند هیاید زا و فرطل و ۳۹ لوق ىلع هسلطا زا و ها عوار هد زو

 ماما اص وصخ ردفلتع ید رسد ییرعن کود حرا ردف و فال هدنس وا برعم

 رد رفا قلوا ندنافل قفاو هناوا قا ینعوفو هدع رک نأ رق كنه رعم طنافلا ییفاش

 سولا ) جایدلا قیقر نم بمتوا نوب ربا نم برضوهو اسدنس سيل لاقي (
 دارن و لصاو هثعیبط یا هسوس نم مرکلا لاق رد هنسانعم تعسط هيب كليس

 ہدنفو رص هکر دیسا فور ر ۵ ر سوسو لصالا یا سول امر ؟ لاقت : رد هنساتعم

 روللوا ربیعن کوک نابم هنکوکو نام هدیکرت رولوا ترارم هدنعورفو توالح
 فوص هکر ونید هکح و ناثل وا ربت هوک سوسو راس تبرش ندا هد رابد مز

 سوسو رولوا یالطا ید هدر وق شیدو هاب لخمو رشود هباولا یسهلوقم لاشو

 كانی رات رفح ماللا هيلعو انين يلف ریشیپ لایاد ردید آ اضقر هدشنایا زا وها

 ناثل وا 3 ه رکصن دنافوط یرروس كلن رهش تست هلل ره كی [ ردمدنآ یدقیع

 سوسو یدلیا انب مالسلا هيلع حوت نب ماس نب سوس یرو نم رهش ردیمدقا كراروس
 ردهفاسم قلپآ یکیا یرلنیب رووا ریبعت یسفا سوس هک ردیعسا كنهدلب رب ید هدبرفم
 یصف كنپس ( سولا ) ردیمسا ید كعضومریو ردهدلبرب ید هدنسهکلوا مور
 ماعطلا ساس لاق رد هنسانعم كل رد لزْسود هوک هب هنسف رب , 4یئوکس كواوو

 هیف عفو اذا لیفک سیسو ععسب میک سوسی سوسو فاح فوذک اسوس ساسی
 کا فابک اشوط ةاقلا :تسنام لا رد هنسانیفن قفشوا هك تسق نويو مولا
 لاق رد هن رانعم سوس یتدو هلک كيم ریه ( هساسالا ) اهل ترک اذا

 لیعفت ( سیوستلا ) تساس ىنعع الا تساسا لاقن و تساس ینع: ماعطلا ساسا

 ی هنسنرب و شاسییعع ماعظ)!سوس لاق ردهثسانعم كلو وک هندن رب ید و هدنن زو

 شوم لاقش ردهنسانعم كروت سوک ابن رو بوخ نوعا بیبحم و بیغرت هبهسکرب

 ردهنسانعم قلوا  احو لاو هرزوا سانو نیزو ه لوس لوقناک هبکر ف ااه
 كنيس ( هسوسلا ) اکلم ربص اذا لوعفلا ءانب ىلع سانلا رما نالق سوس لاقب

 :روک هکردبدآ رهشرب هدزوا ایرد هدیرغمو ردیعما یسرف رذنم ن ناب هلی

 مود هلیسک كنيس ( ساویس ) ردلصاف دحم هدنراتی یسهکلوا نازربق هلا ءریزج
 :( ساوسلا ) ردیسا اضقرب هدايا ندرا هلی كنيم ( هیسوس ) ردهدلبرب هدنراید

 لآ بودا روهظ هدنرازاغوبو هدیرانوپ كنم كنيم تآ رد دآ تلعر هدننزو بار

 عض ومرپ دوخاب لبحر هدنزو باه” ( ساوس) ردا اله بودب روق یک اغ ۲

 . یدرفع ژدیلطفا كراجشا یرلکدلیا ذاخا قامقج كرلبع هکردیدآ رج ربو ردیدآ
 لوقت رد هنسانعم ادا 3 اجو لاو هدننزو هسارح ( ةسايسلا ) هللاه نه دنا
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TINEN. rawr سسس 

 ك هاو ی ا هب وسرس NO هیضابا هاب یسیلاها ردهدلپ رب هدنب رق ۲

1 

 دلاخ ندنبن دجم ا 1 هدننزو دما 0۷ (؛شقسا )ردد دم 1

 اکا هکرونید هپا لوبش هلیئوکس كمالو یجف كنيس ( سلسلا ) ردلقشم یمرثک

 و ا ناویح و ناسنا رود هیس نالوا داقنم و مالمو لهس دن )9 یک

 ( ةسالسلاو )ف ( ( سلسلا ) داقنم نیل لهتس "یا نیلشوه لا با

 ناق روتلوا ریبعت قلشاوو كار زکک هکر وند هتیالمو دایقنا ردرلمسا هلیختف كنيس
 قلوا لئاز لفع هلیعح كس ( سالسلا ) دایقناو ةلوپس یا هسالسو یا هيف

 لوهحلا ءان ىلع اسالس لحرا سلس لاقب روند هلون (سولسلا ) ردهتسانعم

 زوما تكنحاغ 1 امرخ هلنیتعف ( سلسلا )نونجم وهف هلقع تهذ یا سولسم وهف

 للا تسلس لا ردهنسانعم قلوا زودود بودیک یرابید قادب نالق یک یشا

 قمروغوط كسکا هقانو تسلس یتعع للا تسلسا لاق ردفدارم هدلوا یاثعم

 ( سالبسلا ) مایالا ماع لبق دلولا تحدخا اذا ةف تسلا لاقب ردهتسانمم
 یک یشاب زوموا نالق هدنرلید قادب هکرونید هنجاغآ امرخ لوش هدنزو بارم ||

 برکلا هبهاذ یا سالسم ع لاق هلوا شلوا زودبود بودیک یژهععوا ||
 نشع (,سلسا») ندیدآ قلتوار .هیبش هننرکنک كشا هدنزو ا ( هی ۲ ٩

E 0هدننزو لیعفت ( سیلشا ) روی د هب هقان ناروغوط كيك | لوا نت وک  

 هدنننژ نالوا ندقحم وب ردهنسانعم كلبا نی زتو تک هلا رهوج ین ر هبارېپ رلنواخ

 (سلسلا) رزذنا یوس رهولباب هتفلاو هتعص راذا ليلا تسلس لاق زفلوا لابعتسا ۱
 یوی لوط یل وب اش اتوا روند هثیس ۳ داقنمو لهس هدنازو فک "

 لوبلا س لس نالف لاش رونل وا قالطا لوبلا س ی ادا ندا یاس دابتخا یایاد

 هدنسارو سوتسرط هلیخف كمالو كنيس ( سوعلس ) هکنسعسال یا
 RE )رد دآ هدلب رب هدنتلایا نا رذ هلن ےف ( شالم و ردن دآ و

 AD) روید هناویح و ناشتا كالا وا تس سیئسو رد اس ییینسلا نالار نی ۲

ES 7یموب دسر ع رسا اذا لحرا سبنس لاق رد هنسأنعم كليا تع سس هدننزو ) 

 نتا ردیدآ هب رقرب ةدرع نبا ةرپ زجو ردندنآ یسنسالا ىلهدلا مهاربا نیداقر

 ۷ AEE رونبد هب بوک لوق ىلع رار دیا هد الف بوزيد قحو ضاب زا كوك

 HARRI ك٤روج ب وب راو ج اقاو دو اب رک بهذ اذا عبارلا بابلا نم اس

 هلا سلس هابرمک كنهزمه ( سالسالا ) تیلبو ترس اذا هبا تسلس لاقب

 ا رد ردب كتعاجرب ندنس هلیمق یط هک رد لو رج نب ةيواعم نیا هدنزو .ج رز

1 

 رو را اقا ا دنن رف هدد هی رو مود هدننزو نیو



SFیر ات رب  

۱۳٩ 

 هلا سیدس هلبتها ( سدسلا ) سالتا درو ةعبرا عطقت ناوهو اسد

 نیس رولک سدس ی روند هشید نب مدقم ندل زاپ 4 ردفدارم هدی اب یائعم

 هرازا عاددقلا لوط يدوب هيم كليس ( یمادسلا ) هنر زولك سدسو هي

 ونو كن هلک نسک لمل ۳ هکر د هثصانعم مات رعت كنيس ) سودسلا ( روند

 IRR هدنوب روند هئیالیط لشبو روند e یا نا

 هدشزو روبص ( سودس ) ردیدآ لحررب ند اس هلی ی ط ( سدسو ) ردزاچ

 هکرد هکر ند ص سودس ن ثراحو ردیم-ا لا ندن رهف يو نابیش

 هدنسهکلوا دنس هيف كنيس ( ناسودس ) ردشلوا یدالوا كک را رفنرب ی رکی
 لینوکس كلادو ىف كنيس ( سدسلا ) ردهدلب رب ربذنا ریثکو بصحم رددآ هدلب رب

 لوالا بابلا نم اد موقلا سدس لاقن رد هل سانعم قل 1 یلامرب دك ۲ كموف

 موقلا سدس لاق ردهنسا:عم قملوا یسیعه# آ ثتعاجر و 0 سدس ذخا اذا

 كیدآر هلیرمسک كلوز e ) اسداص مل ناک اذا یاثلا بابلا نم اسد

 رد وکیل آ كنکیدجا وص ہکی نوک نیب ب ونک | هداعرم نوک ترد یهود

 ىح هودو اسدع هلا تدرو اذا لج لا سدسا لاقب ردهتسانعم كلك هی وص
 هد رلناپ كرا دید كوا هیعابرو رد هنسانعم ققار یرلشید نالوا هنتوا ندهیعایر

 كنيس ( تسلا ) ةيعابرلا دعب نسلا قلا اذا ريمبلا سدسا لاق ردشيد ترد نالوا

 هدنلصف تس هک تل یدیا سدس لصا رود هددع یلآ هلیددد عت كنو کب

 مظع رمش رپ هدناسارخ هلیلوکس كل همم یاخو هلنیتعف ( سخر ) یدنلوا رک ذ
 ربما ) سیملاو ) هدنزو فتک ( سرما ) ردقو یسی اچ ره هدنساصف ردیععا

 زالوا یدلو دوخاب هنالوا زايا برش هناوسن الصا لوق ىلع همدآ نینع هدننزو

 ندنالاح یهلوقم تیظوظحع مدع دوخای ندتلعرب ییرقت مدع هناوست روند هیالوا

 هل دن وال نموا «اسنلا یأیال یذلا وا نینع یا سیو سرم لحر لاش رول وا
 ناک اذا سیو سرس لعف لاق هلوا را هک ینفیدشآ هکرونید هرغیآ لوڅو

 لوشو فیعض یا سیرسو سرس لجر لاقب روند همدآ ناوتانو فیعض و 0
 یجب هلوا زايا فلت پودیا ظفح یلام نالوا هدشنا هکروسن د همدآ دنشوهو كريز
 سیو سرس لجر لاق هدننز و ءامرک رولک ءاسریسو ھل رک كنيس رولک سا رس

 لاقب زدهنسانعم قلوا سیرس مدآ رب ةه( سرسلا ( هبد یف ال ظفاح کا یا

 رد هتسانعم قلوا یوخدو اسیرم ناک اذا عبارلا پابلا نم اسرس لج لا سرس

 لاقت رد هنسانعم قوا مزاحو لقاع لهلادعو هقلخ هاس اذا لح را سرس لا

 شفا رش هدنازو مظعم ( سخشا )لهج دعب مزحو لقع اذا لجرلا سرس

 _ هیقیرفآ هد زو روبص ( سورس ) زرمشم یا سمسم فععم لاش رود هاتک



۹۳ ۰ 

 هبلغ و ةع (TE it سار لاش رد هنسانعم كلنا طرص بوا وا بلا هب هنسن رو

 لتعا اذا موقلا س 1 لاق رد هنسانعم قلوا مک بحاص و راکرس با ۱

 ودیدآ هب رق رب مس نورا هدننزو نوعج (ةردب) ةزمهلابسأر لاقب اک ممیلع
 سباس رہن هکرد هی رق ر هدنساضق طساو هدننزو لباک ( ساات ) 1 نل

 رد وتس اتغم قلوا ریختم بونال و وص لف كمجو كنيس ) سخا ( NIE کا

 هدننزو فتک (.سوسا ) ردکو ريغ اذا مبارلا پابلا نم اسم ءالآ سج لاقب
 هنم و روسد هب وص شخوا ربغتم بونالو رد رلغص و هدنن زو زیما ) ناو (

 مضب سجوالا سیجتو میلبا ج فب سجوالا سو نابللا سيج” كيت ال 2

 راوی دور ادا یا س يع سیج-و جلا

 یدنلوا لاعتسا هدنلع یادو یداو هثیمه هلندسانم وب هلکغد هوص شلوا ربغتم

 كرهدو 2 كرل هک ردکید راو کس ۷4 هژدل وا دوحوم رهدو رادهک اعم لصاح

 دن انعف رخ یظشل لا رول وا كد مراو دن سپ ردقوب یکی 9

 نوحا قلایلود بولوا یوص و ضا تیام هکروتید هب وب چوق لوشو رونلوا

 سچ” لاق رد هنساتعم قەردنالو وص RE لیعفش ) شيلا ( هنل وا هد رو رب

 هدلب هدناربا هک رد رعمه نا: هس دن کک كيح و كنيس ) ناتسفم ( ۹0۳۹۹ اذا ءالا

 هدننز و باتک ( ساج» ۱ رود ید یاتسعسو رود یز” هدنتبسل رد هفو رعم

 هلا اط مضو مال دیدشت و هلن رک ( سطالحخت ) ردهدلبر هد را هللا نادمه

 یک یر هعصب و یر مليح نفانسو دل ردیعسا هد رو ام شقنم صوص# هب راب د گ

 هدنیم ز برغم Ek هرم امت ( رددغلوا بد رهد بول وا هیه ور روض

 لقشم یب هریذو راعا و ۰ رک رابنا ردیسا كل رس نالوا یللا هدعاق ا

 ندقدنلوا بویاسب یک رلسب نویق ینعسف بالک یسیلاها ردتالورپ نادابآو رومعم
 ( سیدسلاو ) هلنیتض ( سدسلاو ) هلی كنيس ( سدسلا ) راردیا لكا هرکص

 ح رط لا روتل وا رمبعت رب دی آ هکر وند هب هصح رب لد هصد- یلا هلی كنيس :

 روند هشید نتب مدقم ندل زا .سیدسو هتس نم اءزح یآ هسدسو هسدسو هسدس

 . ریبعت وکم سیدسو رونید هنشید ناقیح هجلوا غلاب هنشاب زوقط یمسق هود لزابو
 لاش روند هن ويف شمراو هنشاز لاو ردیعسا ع و رب ندیسنعاوا كلوا نانلوا

 هب هط وفو ءرا زا نالوا عارذ قلا یلوطو دهشداسلا ها ام اع ت تا اخا سدس امت

 ۱ هل مک كنيس ( سدسلا ) ع رذا 7 هس هل وط ناک اذا سدس رازا لاق رود 1

 یوص هکر ونبد هدا ول نوک ی شب تب وا بوته نوک ا كهود

 لبالا تدرو لاق رد هو ید سجخو یشع ۸۵ ه رولوا بوسحم نوک یکیدحا



 ۱ ر زج ق 00070 در قن یو رم و مارا یمج

 ۱ . دعقم ( سم را ( هب اهر اذا رم هسم ر لاقب رد ھاسا عم قد "او هار ودو سم. زا

 یفاربط ( تاسعاراو ساورلا ) روند هرازمو رق هدرا وب ( سوماراو ) هدننزو
 تاسماراو ساورلا بممورلا"لاقب روند هر رپ ناصب بوئروا یرازیا بورواص

 هک اثلطد لوف لع هراشوف ناپوا هدتفو هک سماورو راالل نفاودلا حارا یا |
 بصل ( سمر ) رولا قالطا هرارولاج هراهباد نالواردا جورخو زور هدنقو |

 بولاط هب وص هد زو لاعتفا ۱ ساک رالا ) ردیععا یداورب هدند روت دا ینہ هد زو

 كنو و س كنار ( نلامور ) یقفا اذا «لا ق س٤ زا لاق ردهنسانعم نمک

 مال راروبم دی یرهدلاو ارذنم نب ناو كاش ما یلک رذنم هیئوکس
 سار لاشن ردهنسانعم كيرو قرهنلاص هدنزو سود ( سورا ) ردرلشادنرق

 کک بورتوک یک اشاخو راخ ییوص لیسو ارت« یثم اذا اسور سورپ نر
 رد هنسانعم كم ماعط قود هب اک زانو لَعحا اذا ءاثغلا ليسلا سار لاق ردهنسانعم

 زوكوا لابعتسا هدنماقن لجر سورو دوحو ارثك لكاب اذا نالف سار لاقت

 ىراهەكلوا هکر د هفئاط رب هيض كار ( شور ( هوس لجر یا هوب سورا ها لاق

 هقسوم ردتح هل وا یس فک ول وقسم الاح ردشادر ونس هل را هکل وا ك رو هبلاقص

 ریز ( سپور ) یلاعت هللا مهرهق رلرید ید ولهیسور ردرلیوسنم هنبرلهدق رهش مان
 ( سهزلا )ردفل یراقلا لکوتلا ن دمع یسیوار ینرمشلا قضا نب بوقعب هدننزو

 لاقب ردهتسانع« كنکچ بوصپ كب ییهنسنرب هلقيا هلیوکس كناهو یعف كنار
 هدنزو لورج ( سوهرلا ) ادندش هثطو اذا ثلاثثا بابلا نم اشهر "ىلا سهر
 هرد هدنززو لاعتفا ) سامرالا ( لوک ! یا سوهر وه لاق روند همدآ لوک |

 قلوا محدرم شاو "التما اذا یداولا سیئرا لاقت رده انعم قلوط ها وص
 ردهنسانعمقلاچ قووطراوط نکرروو اوجدزا اذا موقلا سرا لاقب ردهتسانعم

 2 رزوا ثنیرب یرب ندننرنک هکرکحو انکطصا ادا ةبادلا الحر تسبترا لاقت

  لعفت ( سهزتلا ) اضهب هضعب بکر اذا دارلا سہرا لاقب ردهنسانعم قلی
 ضخ اذا "یشلا سهر لاقب ردهتسانعم قعالغرا لاو هوا یر هدننزو

 برطضا اذا "یشلا سهرت لاش ردهنسانعم قلوا برطضم بوانیواو رحم و

 همدآرپ و هراس اذا هبمهر لاق رد هتسانعم كمهدلسف هدنزو هحرحد ( هدسهلا )
 یشلاپ هل ضع اذا هل سمهر لاقي ردهنتسانعم كليا ضیرعت هلا هرڪو رش

 سمهیع مآ لاقب ردهنسانعم روتسم ةكرديفدارمو هدننزو سمهدم ( سمهرلا )

 لاه ( ناسیراو ) هلیئوکس كنايو ىف كنار ( سرلا ) روتم یا سمهدم

 ارض یشم اذا رو ایر سیرپ لجرلا سار لاق, رد هنسانعم كعروپ قرهنلاص

| oF 



 شکر اذا ینالاو لوالا بابلانماسافرو اسفرا هسفر لاش ردهتسانعم ك هلآ هج |
 سافرلاب ءدش اذا ریعبلا سفر لاقب ردهنسانعم قلغب هللا سافر یهودو هلحرب

 كج هديا دنب هنلوق ینکلیب كمود هک رد هتسانعم ضابا یک كنار ( ساغر )
 0 رونید هه نالیروا هسک و ك هلفایا هدننزو هرم ( هسفرلا ) روند ۳ ۱

 ۳ ردي ۸ اشرب ندنسهلسق یط هدنزو دعقم هلفاخ ) سف ( زرد دکل ۱

 یهنسن رب هدننزو سحع ۳ نکا ( ردیسیرب كد وتع ا نعم ون یدبا نجحرلا دبع

 هدر اذا لوالا بابلا نم اسكر *یشلا سکر لا رس كمروح هنسرت

 هلوا بلق اذا هسکر لاقب ردهنسانعم كمردنود هن رخآ ینلوا كتیش ربو ابولقم
 ربعبلا سکر لاقب ردهنسانعم قلخب هبا پیا یر شاکر یهودو هرخآ لق

 كلود حوار هکزوتتید ها لوش هدننزو باک ( سرا یک

 هدقلعم یشاب كنءود هل رلبکج بورک بویلخ هنکلی هصقیص یحوا رکیدو هتئورب
 رولاق قلعم یاب هلک کج ندیغاشا یخدلوا بوکح 0 یکاد اریز رولاق
 ار سقز هل رسک كنار ( سکر ا ) رردا داب هزه ود شکرس یبا و

 ربثک یا سانلا نم سکد ءاج لاق روتند هبیناسنا تعاج قوحو و هزار
 اروا تكنمرخ نالیود کروندو زوکوا لوتوا ر دیس د( ےک
 ( ةیسوکر لا ) رد هسک ار نوم راردبا رود هدنسهروح كن آ رازوکوا راس بولوآ

 ( ةتساکرا ) رولوا هدننیب نباص هلا یراصن یرلتلم هکردهفناطرب هلیعف كنار
 یدم كنءرمه هیخآ و روند هش نالیقوص هر یک هیشآ هسکو یھ كنار |ا

 رك كرمه ( ساکرالا ) روشد ها هیوط ولقزاف قرط يا هلددشت كوو
 ی مالا [ اویسک ام مسکا لاو ] یامت دلو هنو ندیدم ی و
 لاقي ,ردهنیسانعم قلشب هکلبا روهظ یرهم 4 ربق و مهرفک ق مهدر و مسکن

 رلرپد ةيرابا تدبن هسلوا یلهع جثروت هکهتن ادت علط اذا هيرابا تسکرا ||

 سکترا لاق ردهنسانعم ساکتنا قلوا نوکنرس مدن راو لاعتفا ( ساکترالا )

 ف عقو اذا لجرلا سکترا لاق ردهتسانعم كمشود هبهئداح ریو سکتنا اذا "یا | ٩

 یاح ( سحاامرلا ) جدزا اذا "یثلا سکترا لاقت ردهتسانعم قلوا حدو مآ |
 هنالسراو روند ید سماحر هکهتن نوند هدا نیل هرو طال هابآ هل

 وص هل در ن ناوم ند هب وما ءا ما سحامر نب یزعلادبع نب ساعی و دوتید ||

 مک یربخ رب هلیوکس کام و یصف كنار ( س هرا ) یدیا لکوم هرزوا یرایشاب

 لوالا تایلا نه اسر رنا سم ر لاق ردبعشم ندي 1 یاتعم رد,هننسانعم كط

 رق سمدو, هفداذا " یشلا نو اش رد هنسانعم كلا نفد هغارطو هزکاخا ||

 ربقلا وه و سمالاب نفی ۸ ناک سما لا ادغ لاقت هنم و روشلوا قالطا هدارز زم



 شما قوف اهضم قیاطت ذا :راسطا هيلع تسط را لاثی ردهنانعم قعابف

 لحرا سعد لاقب ردهنسانهم كمهرتد هب وك كيمو ی كنار.( سعرا )
 نور هتسهآ هتسهآ ندنلنوفرویو ضفتاو شعئرا اذا ثلاثا بابلا نم اعر
 (ناسهزا ) ءایعا نم افیمش .یشع یا نالف سعرب لاق ردهنسانعم كم روب نویز
 یا ااسفر هسار سه رب لاقب ردهتسانعم كمەرد شاب یشا ندکل رب 4 لاف

 بوسه مە یا A قاف و وا هدننزو تگ 6 رىزا ( رکلانم 4 3 رها

 شدنج و اساعن لار فجر, یا سوعر وه لاق روئید همدآ ندا تکرح
 سوهردفا لاقپ روید ههفان نالوا روءهرد بوناتبوا هئوا یرب یشاب ندنطاعتو

 4هفا نالوا كناپ یملآ بوروشود ینرالا نکر روپو اطاعن اهسار فج رب یا
 هدلا غما لوا درس یسیغراقو نيديلا مجد ةعبرس یا سوعر قا لاش روند

 هدنزو دادش ( ساعرلا ) زهم ندلیا سوعر حر لاش روند هغارزم نالوار رد,

 کزونید ههود لوش هدنزو ریما ( سپعرا )روید هغاررم نانلوا رکذ یغدوب
 لاش هلوا راومه او برطضم یشیورو لوق ىلع هلوا شفلغب هنغابا یرالا لا
 ( سعرلآ ) هرنس ىف برطضلا وهوا هلجر ىلا هد تدش دقراص اذا سیعر ربعب

 رروشود یسهطاقس تابوبح نادره زم هکروند هه سیسخ لوش هدننزو زانم
 گنءزمه( ساعدالا ) لبازلا نم ماعطلا طقتلب سیسخ یا سعرم لجر لاقب هوا
 رد هنسانعم اتم رد هدننزو لاعتفا ۱ ساعت رالا ( رد هنس انعم كرد یعدآرب هلا رسک

 نالوا ولطاشن و قوش ( ةسعارا ) شعتراق هشعرا ىا سعتراف هسعرا لاقي

 كن همم نیغو ىف كنار ( سغرا ) هطيثن یا ةسعار ةقان لاقي روید هب هقا
 ردههسانعع تراک و امو تکر و رخ و رد ساغرا یمج رونید ری عن هیوکس

 ىت و لام رولوا ردصم سغر و أو نکربو ريخ اذکو ةن یا سغر هب لاق
 ۱ 1 اپ و هلرثکا یاالام ها هسغر لاقب ردهنسانعم كلا قوح بوردنلتکرب

 لجر لاش رونید همدآ ربنا ربثکو ردهنسانعم دوعسم و كرابم ( سوغ لا )

 هبسوجیم ( ةسوغرلا ) ربذنا ریثک اذک و كرابم یا سوغم “یش و سوغم
 یا ةسوغرم ق مه لاقب ردهنشانعم ساتلاو طالتخا هکردیفدام و هدنزو

 (ساغرالا ) دولو یا ةسوغرم ةآرما لاقب رونید هنولاخ ناغروغوطو ةسوجم
 الام هللا هسغرا لاش ردهنسانعم قلق رادامنو ناوارف یتعنو لام هلرمسک كنءمه

 ةمدآ ندا منم یتسفن یدنک هدننزو نسحم ( سخرلا ) هيف هلكرابو هلرثک | یا
 هدلیحف نیغ هدنوب روند هکلربد عساوو هسفن منی یا شغیم لحر لاقش روند

 هسغ رسا لاق زد هنسانعم كليا دع نلو لهس یی هنسن رب ) ساغرتسالا ( ردزاج

 هدنزو باتک ( سافرلاو ) هلیئوکس ثناف و یححف كنار ( سفرلا ) هنالتسا یا

۰ 
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 هرلیدنک یدبا زردیا لاعتسا ینآ یراهیق كنموق دوم هک ردیمسا ییوقرب صوص
 یلاعت هلوق هنم و رلیدروا هلشاط یرعآ و اقلا هنعا كن یر نالوا ثوعبم
 كلیا حالصا هلعازن عفر یسا ةنايم رولوا ردصم سرو هبالا [ سرا باحتاو ]

 هتف هسان ةنايمو رلصا اذا لوالا بابلا نم اسر موقلا نيب سر لاقي هتسانعم

 دسفا اذا ممنیب سر لاش رولوا نددادضا را هنسنانعم ا هلیساقلا
 ردراو رهش ردق كښ هدنرزوا هک ردیدآ یداور هدنسهکلوا ناخن رذ | سرو

 ناتو ۹ قاربطو اه رفخ اذا بلا سر لاقب ردهتسانعم قمزاق یوق سرو

 ردهنسانعم كلا نفد یتیم و هسد اذا لا سر لاش E TELS كليا ناس "

 مقاو هرگضن دبیسأت فلا هدنح الطصا :,نویض و رخ شو دنفد اذا تیلا سر لا

 هتسک رح كفرح نالوا مدقم ندسیسأت فلا لوق لع هتسهک رح كفرح نالوا

 دن رابخا و روما كموقرب سرو روید هبهعف نالوا مدقم ندسسأت فلا دواب
 رد هتسانعم قلوا علطم كرهدنا لاعا هشیدنا و رکفو لاوس و بلط یک کرک

 هد همغه یاژ هک ردهنسانعم زر شرو برعت اذا مهربخو موقلا روما نالفسر لاقب
 ا دم ردکعد بوس هرونزم عضوم مان سر هلتبسن یاب ( یسرلا ) یدنلوا نایب

 روند هتسا دا گكنهنبن ره هد زو زیر ) سيس رلا 1 ردد و ولع یمرا لیععما نا

 تیا هدنریو روند هاتلاح نالوا ضراع ادا كناج ةصاخو یدنلوا رک ذ ک4

 همدآ رزو انادو لقاعو تبا یا سسر یش لاقب روند هبهنسن نالوا رادنابو

 .ربخ لاق روشد هزبخ نايل وا نک و لقاع نطف یا سيسر لحر لاقب روند.
 سپسر هب لاقب رولوا قالطا هنسهمدقمو ادا كلحو قشعو ج ملاذا سپسر

 ةیراس لاق رولوا فصو هنوتس شسکید کک هدو ( دسرا ) هژادسا یا بلا
 هنیوسک شاب هدنن زو هزوحرا ( ةسوسرالاو ) هلی کار ( سرلا ) نم یا دسر ۱

 رونید هغاط هصصی و قلا هدننزو یج ( یسرلا ) هنسانعم هوسنلق روئید

 ردوا هلاک. پاستا سراسر ن یاهو ندا تت

 كننمی بونرپد بویوق هرب ینرازید نوجا قاق هود هدننزو هزاز ( ةسرسرلا )
 لعافت لصالا ف ( سارتلا ) ضومال نكت اذا ریعیلا سرسور لاقش ردهتسانعم

 ( سابت دالا ) نوراسش يا ربا نوسازی لاق ردهنسانعم كمشدلسف هدننژو | 1
 رنا سن را لاقب رد هنسانعم قلوا عیاسو ا هر انا فش تو نا ٤

 ردهتسانعم هحافم هدننزو هلعافم لصالا ف ( فسا لا ) اشفو یرج اذا سالا ف
 هلیحما كنسايا لا هلیئوکس كناطو یح* كنار ( سطرا ) هحاف اذا هسار لاقي

 دفک نطاب هم اذا یاثا بابلا نم اسطر هی لاقب ردهنسانعم قعروا

 هننرزوا كنيرب یرب رهنسن ضعب هرزوا هنن رب هدننزو لالعفا ( ساسطرالا )
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 یامشتسا رووا رعت نیدز 4 رد ا نور هردو یک كن ارپ (
 مقل هرجا نإ هسک یکی آ قناغوسص و عفان هعادصو ماک ز نالوا ثداح ندندورب

 ۱ هماوق ینینص تلآ هيالؤا الط ٠ 3 ادعام ندنسار بودی قدم ۰ کسن دکدلیا

 ۱ یسکر # ردو رعم یس راف سک ر وب رد عفانملا بب هدننا ر ۱ بی لعفو بور وک

 ۲ هدشلو لاما ) ساح رالا ( ۰ را دیف و یدد رلن دیشنا ۰ ر کب مدب و کرج

 رد هنس ادعم مدل روک دوکو بحر اذا ءا "لا شرا لاقب ردهنسانعم یلص راسم

 رلد هدننزو طبالع ها4, یاح ( سماحرا ) تدع ر اذا ءاملا تسع را لاقب

 هلاهمص* یان ( ساخرالا ) عاش "یرج یا سماحر لجر لاقب روید هرداپبو
 سخرا لاق ردهتسانعم قءزوجوا ینسابپو ځ ر كنهنسن رب هد زو سالفا
 سر ن دیس نی ه رو ردن دیناا هدنن زو سک ) سخر ( هس زا اذا رعسلا

 أ موقلا سدر لاش ردهنسانعم ق#ءآ شا هدا رب RG | سدزا ) ردندحم

 یداود هلیاهنسپ یراکدید سادمو سد صور تک مهامر اذا لوالا بایلانم اسدر

 1 | ادا ضرالاو طداطا سدر لاش رد هنسأنعم كلا ۰ هزد نوعا كقلزود یر

 ۱ ردهنسانعم قکاف وا هراب هزاب بو رنو ی هتسار و ساد رلاو سد ربا لاش "یش کد

 0 كليا یهنسن رب و هسک اذا یاژثاو لوالا بابل انم اسدر رڪ اب رعخا سدر لاق

 ۲ ( ساد لاو ) هدنژو رمنق ( سدرلا ) هببهذ اذا "یشلاب سدر لاقن رد هنساتعم

 1 یتراشاط كضراو لراود 1 رول وا نیم و یھی هکر ذآ ر هدننژو ح ابصع

 | ( سیدرا ) یدیا مرکو میجش و عاش ردندباحتا یلسلا سادرم نب سابع و
 لاق روند همدآ یجن آ شاط تیافب هدننزو روبص ( سودرلاو ) هدننزو تیکس
 رد هنسانعم قعلساط هدنزو هلعافم ) ةسدا لا ( ع وفد یا سودرو سدر لحر

۱ 

۰ 

 | كيئود بونلراوب هب یغاشا هدننزو لعفت ( سدزتلا ) هامار اذا هسدار لاقن
 1 هل سسک كلاد و یم كار ( سدور ) یدرت اذا هناکم نم سدر لاقن ردهنساتعم

 . لاد و یض كنار ( سذود ) زدیدآ هرب زج رب هددتمسادخ هب ردنکسا هدمور رحم

 1 FE هبردنکسا رد هرو زم هرج هکر ديب رعم كنظفل سدور بک كندمجم

 ۱ رد دلا شوفت هدارو یلّوم ردشلیا اح کا هیواعع ترشح رد هلحم رو
 ّا هنر اقلطم هدنزو نذر ( سیسراو ) هيسهدش كنیمو یف كنار ( سرا )
 1 یتعی دنشب نا لبق اهزادتبا یا اهسیسر و یا سز هنمو روند هنسادتاو لوا
 ۲ هلشاط یسرجما سر و ردقحهلوا لاح قمرابق یرلیو و بونیر ک ادا كندتس

 5 سدو :زام 4 :رابم اب تیوط ىلا نبلا ق یا سرلا ف عقو لاقي روند هبیوق شلروا

 13 ص و

۲ 
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 هدننزو رفعح هلآ هیقوف یا" ( یشر ) رخاتسا اذا هما سرا لاق ردهتساثعم

 ۱ تداعس همان نوعا بودبا دوفو ههانبتلاسر ها5 رد ۳ یاط)ا ماع نا

 یف كنار ( سرا ) ركشا ت هد هلي اونع سر فوم افنآ ىدنلوا' رب روا

 ءا ا تسحر لاق ردهنساأتعم كمهدل ر وک كب كوك بون رد رات واب وكس كيجو

 رد هنسانعم تمهرکوک هودو تضخک و اددش تدعر اذا لوالا .بابلانم احر

 سحر لاش ردهتسانعم كلا ردقتوص هلا ساجم و رده اذا ریعبلاسح ر لاش

 لاقت ردهنتسانعم تلباربخأاتو قوع ندنشیا یدآریو ساج ر1 مالاردق اذا نالف
 شدو هل رسک كنهزمه ( ساجدالا ) هقاع اذا یاثلا و لوالا بابلانم ممالانع هسجرآ

 ساب رب ءالا رذق اذا لجرا شعرا لاق رد هسا كلا ردقتوص لا ساب
 باعم لاق .رولوا فصو هناص»یحهداروک ك هدننزو دادش ( ساجرلاو سحارلا )

 رانم سج و هدننزو روبص سوحرو ساجرو توصاا ددشیا ساجرو سجار

 ثاوصیاسج مو سوحرو ساجر ربعب لأف رول وا فص و ههود ناغ شاب هدننزو
 هلغا وا ضراع طالتخاو شروش هشيارب ( ةسوح رثا ) رول واقالطا هیارد ساجرو

 هروک هناي كحراش رونلوا ربت اف هک ردها قوا زوم ا
 بارع ( ساجرلا ) سابتلاو طالتخا یا هسوج رم قمه لاش ردهب ردصم ءا

 كنب وق هلن او زردقراص هیوف بویلغب هیار هک روند هشاط لوټ هدنژو
 بوکع ییوص قنالوب لوا هدعب رزاقلاچ یک کرک یوص قنالو نالوا هدنبد

 ۱ نوح. كليب یتکلن رذ كن وص بنی وق هلب وص لوق ىلع زونلک ا وق هلغم ر ةح

 یفیدلوا بولوا كوص هرحعا یوق یاز لعو رونید-هشاط نالیفار هرجا یوق

 شعر نالوا کج ذ 4 یوق ( سحارلا ا رونید هشساط یرافدت ۲ نوعا كليب

 روند هرادرعو سجن هل سک كنار ( سجرا ) دونید همدآ نانآ یشاط یرلکدید
 ی tt مام و ءانکو زد هبسسک تكيج و ی ےف كنارو نتف و هنسانعم رذق

 نرسم و رادم اقلطمو مان یا سحر هیفو رذق یا كب ےل سج روه لاق

 یا سحر 4۶ لاش رونید هشيا نالوا یدوم یاذعو روند هلعو راک هورکمو

 بشوش و ردهنسانعم پاقعو ههکشاو ردهتسانعم ناکو كشو باذعلایا دّوم
 ۰ بضغلا اذک و باتقعلا یا سج لالع وه و كش یا سحر هيف لاش رد هنسانعم

 ٹرد لواو ردموضوم هتنناتعم راد رم و س سکر هرو
 رولوا لقعلا ةهج نمو ىك فرص سج رولوا عبطلا ةهج نم رولوا هرزوا هجو
 یکرب زمخ مل و رسیمورجخ رولوا عرشلا هج نمو یک ناک و كش و كرش
 هرو, یرارناس ردرادرم اعرش و القع و اعبط هکیک هتيم رولوا لکلا ةهج نمو
 ردهنسانعم كلشيا شيا نیکر جو نمارپ هدننزو هساح ( ةساجرلا ) هنلوا سایق

 ۵٩ ی رز
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 ( یساژرا ) ردندرلنآ نوپساؤرلا دبح نب نجادبع ن, دیحو حا را نب عیکوو
 یدآرب رب هدنزو لیعش ( سي زلا )ر روند هناویح و ناسنا كوپ یغاب هدنزو یبا

 ۱ لاعتفا ( ساترالا ) اسب رد هعجاذا هسأر لاقب ردهنسانعم كلا راد رسو غ وبشاب

 | هکر و اسیر راص اذا لج رااسأترا لاقب رد هنسانعم قلوا سیر هدننزو
 | كنهسکر و لصالاق هفشا اذا دز سأترا لاق ردلبعتسم هنسانعم قلق لوفشم

 لامعتسا هدنسانهم لافشاهلڈبسانموب بولوا هنسانعم ككا هرب یتشاب بوتط ندنن وب

 | لجراسأرت لاقب ردهنسانعم قلوا سیر یغد و هدننزو لعفت ( سارا ) یدئلوا
 همدآ نالوا ردا فاع هدلاتفو برح هدشزو لداجم ( سئارلا ) اسیر راص اذا
 لا لا هدشزو سبح: ( سبرلا ) لاتفلاق فل یا سنام لجر لاش روشد

 | قخردلوطو ام هی اذا لوالا بابلانم ابر هد هسیر لاق ردهنسانعم قعروا
 | (ءاسیرلا ) روند هبهیهاد و تفآ سبد و اه ءالم اذا هبرقلاسب ر لاقي ردهنس انعم
 14 ةد دش یا «اس رد ةيهاد لاقب رونلوا فصو هب هیهاد نالوا ددش هد زو ءارج

 | دود هرداہب هدنزو ریما ( سیرلا ) ردیدآ قارصقرب هدنازو یرکس ( یسر )
 هچوق زانقط و رونید هنقلاص مزوا قیص یراهناد و عاص یا سر لحر لاق

 ۱ 4تهجراس دوخاب لامو رد هنسانعم بورطمو رنتکم یا سیر شیک لاقب رونید

 زا تفآو هریغوا لا باصم یا سیروه لاقب رونید هیسک شءاغوا هتیصم

 | دید ( سبرلا ما ) ربثک یا سیر لام لاقب روند هثیش قوجو رونبد هیهیهادو
 | یعلثلا ةبهط نب دابع ندارعش ( سیراوا ) ردیسهنک كننالپ لرکنا هدننزو

 | کرد ح راش ردندباحا کرد یاطلا شاب نا هدننزو رفعج ( سیر ) ردیسهنک
 ۱ ۱ هصاس ندنم و دور هدننزو تیکس,( سیر ( رک دیسک ردست ر هلا هیق وف ءاب

 نالوا لانخهوو نیکرح هدننزو هلعخ ( ذسب را ) روند هنیررک تكنسهفناط
 ۱  هرسک كنار ( سايرا ) هو ههءق یا ةسبر ةأرما لاقت رونید هتروع

 ۲ قرش سابد رراب تبرش ندنا رربد نوضا هدیسراق ردنابن فورعم ھلمساوب

 ۱ هدنص وصخ رظندبدحم لاحک | یتسهراصعو عفا هنوعاط و هکعجو یهیصح ردفو رعم

 ۱ س+ رالاق رد هنسانعم قلوا طاتح و هدیروش هدننزو لاعتفا ) سابرالا ( رددیقم

 | محلا سبرا لاقت ردهنتسانعم قلوا زانقطو قصعص هنسن رب و طلتخا اذا "یشلا

 | لاقب ددهتسانع» كهك یرعوط هتعسرب هدننزو لالعفا ( ساسبرالا ) هریغ و
 زا ردهنسانعع قوا عضو تسس یشیا ثمدارب و ضرالاق بهذ اذا لحرلاضرا

 1 هکر د ح راش رد هنسانعم لیلذ و هعارمو اوقرف تح فعض اذا مهیمآ سب :را لاش

 ردموسیم هم روب هد هبا هک هت ندنباب لاعفا ردقاوا ساپرا نالوا باوص هدانعموب
 ۳ قاق ورک و فرصت یا هصاق سن رپ لاق رد هنسانعم فرصت ساسیداو

 طمع هاچ دوم سس وب تی سعد جسم بس حد ےس تسح ما هستم تر د
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 ییعسر هد تد سن هکر بد ح راش رد هبصقرپ هدهرب رج ) نیع شا ( رول وا تبس

 هدهکم (.نابسنالا سر ) ردهیرقرب هدنع ( لک الا سر ) یک یعشع روشد

 ( رانا سأر ) ردفاطر هدندرو ینه سود ( نان سار ) ردغاطرب
 هبقع ربو رده رق رب هدنساضف سموق ) لكلا از ( ردهدلب رب هدنن رق توه رضح

 هیطعنیریرج ( سأرلاوذ ) ردعضومرپ ند رضمراید هدهربزج ( نیک سأر ) ردیدآ
 رد رلبقل كرلهسک مان مثح نب هيماو یال نب نیشخ ( نیسأرلاوذ ) ردیقل ك عاش مان
 (هس لا ءاضعالا: ) هلصا یا لام سأر يلام لوقت روند هبةیامیس ( لالا ساز )
 ( سیا ) ردترابع ندهیاخو رکجو غامدو باق هک رو وأ قالطا هوضع ترد

 سورلا ربثک یا سیر لحر لاق روند همدآ ندبا تسایر قوح هدننزو تیکس
 نک هدنرار نکی دیک یوق اک رود ها لود و

 لاش هلوا رولوا یرلسیر هلتهج مدقنو قبس لوق ىلع هلوا ررصا ینرلشاب كرلث آ

 هقبسو همدقلف سءرب یذلاوا ةاراملاق لیلا سور ضعب ناک اذا سارم س رف

 دادش ( سأرلا ) رک ذیس اک رونید هبهود شمالاق یتوقو مهم هدرب یربغ ندنشابو
 ندظافح ردنط هک رارید .یساور هماع زونید همدآ ناتص یراذاب یو نویف هدننزو

 هدننزو مظعم ( شارا ) ردندتحوا یساورلا یاتسهدلا 2 رکلادبع ی رگ

 قالطا هود لوش هدننزو روبص ( سرو ) هدشزو حابصم ( سا او )
 شام :ریعب لاش هلوا شمالاف توقو معش هدنوضع یربغ ندنشاب هکروتلوا
 هنالسرا هدننزو ثدح ( سأرلا ) هسأرف الا قوط هلقب ملاذا سۇر "و سامو
 هتسانعم هدوا "یلاعا رولوا قالطا هنرلفرط تسوا رهرد ) سئاورلا ) روند

 كغاطرب (سئارلا ) روید هن را هعطق نالوا یرلیایرلیا ند رلباعس و ردد رفم سار

 هناتسدریزو تیعر ( سؤرملا ) رولوا قالطا هکاحو یلاوو ردیرلما كني وق ربو

 هدنشاب نامه یوهشو ٌهيعر یا سو رموهو لاو یا سشاروه لاش روثلوا قالطا

 وب یشابو ریغال هسارف هتوېش تناک اذا سور لحر لاقب روند همدآ نالوا

 راکرسو رورسو قلوا غ وبشاب هتعاجر هدننزو هاتک ( هسایرا ) روند همدآ

 اير راص اذا یاثلا بابلانم ساير موقلا تالف سأر لاقب ردهتسانعم قلوا
 یا سرا لحر لاق روند هبیئک ولشاب كوي هدننزو لطفا ( سارالا )

 روند هنسهاوزارب لوق لع هنس هضبق ی هدننزو باتک ( سارا ( سرلارمک

 قالطا هنلوا كشیارب مالا سارو هتعیقوا هضبقم یا فیسلا ساتر مکحا لاقت
 یزوبو یشاب هدنزو ءارج ( ءاسأرا ) هلوا یا رمالا سانر ذغا لاش روئلوا
 سأرلا ءادوس تناك اذا ءاسآر دهن لاش روند هنویق نالوا ضایی یسهدوک و هایس

 هبواعم نب دیزپ دأودوبا ندنیئدحم ردتعاجرب هدننزو بارغ ( ساو روب ) هجولاو



 لاش رد هنسسانعم طاشا و سنج و تفخ و رولک سراهد یی روند هب هیهاد و

 رد هنسائعم ثمهدلسف هدنن زو هح رح د ) ةےمهدلا) لاغنو هفخ یا س رهد تاذ هات

 هلادشو هرواش اذا هد لاش ردهنسانعم كلبا هرواعهو هرواش اذا هه د لاق

 ا ع عد ( سهذلآ ]هی ادا ههد لاقب رد هسانمم "یاو پوق
| 

۱ 
 ۱ ( سیدلا ) روث یا سمو سهدم صا لاش ردهنتسانعم روتسمو ناجی

 ۱ ردلکد هب ص رد هپفا رع تغاوو هنسانع« یدن روید هنس هع نوتا هدنزو سیل

 ۱ ۱ ردبدآ دیرفرب هدنساضق ءاره روش هدننزو ناسنا ( ناسید )
 | رددآ وراد رب ندهبودا هیرسک كنءمه ( سوطي ذا ) 4 هما لاذلا لصف 4

 چ رايا هروک هناي, كجامنم بحاص هکرید ۳ ردب روم ند هيم ور هد وب نم 4
 ۱ كل مهم لوا و فیلأت مدقا ندسسونلاچ نامز هکر دب لک دید رکا سوطن ردایت

 ۲۱ ندرلج رای واس روبزم ج رايا ردشلوا امم هما سوطب ردا نالوا یهاشداب

 ۱ هکر دیفدارمو هدنن زو هسطفد ) ةطفذلا )رووا بيكر نداء حا شبی رکب ردا وقا

 ۱ هلام میض اذا لجرلا سطفذ لاقي ردهنسانعم كلبا عياض ىنلام هسکرب
 | ندهباویح ءاطعا هلی وکس كنز ھو یعف كنار ( سأرا ) ( 7 ءارلا لصف 3

 ۱ هنف رط .شاب یني هنسالعاو هنسب رفو كئيش رهو رارید مس هدیسراف روند هشاب

 | دیس كموف رو هالعا یا لیطتس هسأر لاق یک یشاب كنهدوک رووا قالطا

 ا رولک سرا ییچ مهدیس یا موقلا سأر وه لاقب رونلوا قالطا هنسهدرک مسو
 ةفناط نالوب ثزع هلبس ترنک سأرو هیتعط رولک سرو هدنزو سلفا

 رولواردصم سأرو زی زع ربثک موق یا سأر مه لاقب رونلوا قالطا هبیناسنا
  ثلاثثا بابلا نم اسأر هسأر لاقب ردهنسانعم قفقوط اي قمروا هنشاب كنهسکرب

 اتو دب كربپدو یأر نالوا راکرد ,دیقح مب هب هکر ب راب عو SF باصا اذا

 | هتسشاب ریز هرزوا لوهج ءان راربد سأرلا یف كنم تیمر هدر كجيد یدلوا
 . ی ردق هغمردلاق یرفو یتسا هلغلوا لالدرد و ب رطصم تیاغب هسک ناث وا بر

 ۳92و ا كموفرب هدننزو ريما( سی راو ) هدننزو سیک ( سیرا ) زئوا
 مهدیس یا مهسپ ر و مسیر وه لاق یک باتکلا سیر روتید هنسهد رک سو

 ١ ا ةاغلاقب روند هنویق شاوا ثداح تاع رب هدنشاب دوخاب شلروا هنشاب سی دو

 . یدم كنهرمهو یحخف كنار رولک یساآر حج اهسآر بیصا دق تراص اذا سیر

 ( آرا و ردنداقلا سيرو هل سم كفلا هدلرخآ و

 ۳۱ یج كصم یا سام ساز لاق روند هشاب نالوا دیدشو یوق هدنزو دعقم

 ۱ ا سور لاق روند هراشاپ نالوا ددشو یوق هدننزو مک ر ( سرلا ) رولک سئام

1 

۱ 

| 

ا ) ۳۳ ٽي ( كيكاصم یا سورو سام
 ۲ رجخاکا ردعض وم رب هدنسهکلوا م

 تبن
. 



۹۲ ۰ 

 روید هری ریو لقیص هکردیمج كسناد هلی كلاد ( سودلا ) هلفص اذا
 هنسانعم هلثصم روند ههنسن كجهرو الج هنسهلوقم 3 هدننزو ربنم ( سودلا )

 نمرخو نکود رونید هتل آ كود نمرخ و ةلقصلا یا سودلاب فیسلا ساد لاقت
 ( ساودلا ) ه سادام وهو سودلاپ ةطاللا یا ماعطلا ساد لاقي یک ی: ه ع

 فورعم هکرونید هشوپاپ هدننزو باح ( سادلا ) ردهنسانعمسودم هدننزو با رخ
 : دادش.(ساودلا )روند هر تحک ود نمر هدننزو هرایم ( هالا ] ردیف قاا

 روند ههدآ رهام و قذاح هدنس هشدب و راک و رود همدآ ردا وسد هالسرا هدننزو

 قالطا هنورب هدننزو هساسح ( ةساودلا ) رهام اذکو عاجشیا ساود لحر لاقب

 تعاج هدننزو هنیفس ( ةسودلاو ) هدننزو هیابعم ( هساودلا) هنسانعمفنا رونل وا

 سیدیج روند کونو هنامرواروکو قیص هدننزو هک ( ةسیدلا )روند دن یاسنا

 هلیرسک كنای ( سیادلا ) ردیسنج عج هکهدننزو سیک رولکس یدو هدننزو بنع رولک

 ناور كر هنکح ینرازباهشدرآ كنبرب یرب ( سیاودلا ) ردهرزوا بصن روند هنمرخ
 اضعب اهضعب عبتب یا ساود لیلنا منا لاق هنمو رونل وا قالطا هتعاج نالوا

 بلاغ تلقی هتنول هکروند هاا لوت هلیئوکس كناه و یس كلاد ( سهدلا )
 یعاربطو زود نایلوا لاسموقو یلروماچو دولوا هدسنکنر سابو فوک هک هیوا

 ردفدارم هديا" یانعم ها سهد هدشزو بای" ( ساهدلا ( رونید هر عالم

 نالوا رک ذ هبرسک كنەزمه ( ساهدالا ) رک ذیساک روند هنروع كوي یوکو
 ساهدلا اوکلس اذا موقلا سهدا لاش رد هنشانعم كمك هدرب یرکدند سهد
 ۱ مالمو زود پویلوا لاسموقو یلروماچ رب هلنیتخف (سهدلا ) هيف اوراس یا
 سيل الهتس ناك اذا عبارلا بابلا نم اسهد ناكملا سهد لاقي ردهنسانعم قلوا

 هفلموق نالوا مالمو زود هدننزو رجا ( سهدالا ) لحو یا بارت الو لمرب
 ( هساهدلاو ) هدنزو هفرغ ( دسهدلا ) سهدلا نیب یا سهدا لمر. لاش روند

 ا شاو هکرونلوا قالطا هغلوا مالمو لهس ییوخ كمدآ رب ردرلتسا هدننزو هساج

 ( ساهدلا ) قلا ةلوهس یا ةساهدو ةسهد هل لاش رولوا ریعت قلولیوخ
 ۱ ) ءاسهدلا )قلا لهس یا ساهد وه لاق روند 5 ولی وخ مام هدنزو دادش

 یک ساهد رونید هنوئاخ كوپ یوکو روند هنوناخ ولیوخ مالم هدننزو ءارج
 یول هکرونلوا قالطا هبیکع لوشو نجلا ةیظع يا ساهدو ءاسهد ةارما لاق

 | علاقي رولوا هجزآ ندنآ لزق كنوب نکل یک ءاءهدص هلوا قتمارف رالح لزق
 روند هنالتسرا هدننزو روبص ( سوهدلا ) ةرج لقا هنا الا ءاهدصلاک ءاسهد
 رد هنسانعم قلوا قتمارف لئام هلرف یارت درب هدو زا رعشا ) سابیهدالا )

 تفآ هدننزو رفعح ( شرهدلا ) نوللا ءاسهد تراص اذا ضرالا تساهدا لاقب



 كلاد ( سمالا ) ردیدآ هبحانرب هدنساس نارا هيم كلاد ( سبمود ) هاراو اذا
 4٥ یاس ( سحامدلا ) مالنع یا سمدروماب انءاچ لاقن روید هراشیا میلنع هی

 | نیمو روئید همدآ هاپس هی كلاد ( یسخدلا ) روید هئالسرا هدننزو طبالع هبا
 هدننزو رره ( سقمدلا ) دیدش نیمس یا یسمد لر لاش روند همدآ ددشو
 جاسد رود هبا د دوشاب هتسانعم رق روید هكا ماع لوق لع روند هکبا

 رد هلام سقمد هدننزو ساطرف ( سافمدلا ) روند هنانک دوای هنسائعم

 بوث لاش رود هشاف شفلوا جە هللا سقمد هدننزو ج رحدم ( یشدلا )
 سلف و هدلب رب هدرمصم هدننزو طبالع ( سنامدلا ) سقمدلاپ ج وسام یا یقمدم
 یا كنسهدوک هدننزو رفعج هالا ل4 یا ) سعدلا ( رد رادآ هب رقرب هدنساصق

 مسلبا معلا دد یا سعاد لجر لافی رونبد همدآ دنمونن نالوا مو دیدش
 هنس انهم كفل رک هساندو سندو هنسانعم حو روند هسابو رک ھن دف ) یندلا (

 سند هقلخ و هشع و هبو سند لاقب ردعا ندیونمم و قیقح رارولوا ردصم
 همدآ ول اب ول ریک هدننزو فتک ( سندلا ( ختا اذا عبارلا بابلا نم ةسالدو

 ینهنسنرب هدننزو لیعفت ( سیدثا ) سیادمو ساندا موقو سند لجر لاقب رونید
 نیش هنس وه و ضرع كمدآرب و هغ“ و اذا هب و سند لاق ردهصاتعم كقلرک

 هب لعف اذا هض ص سند لاق ردلمنسم هنسانعم كلشیا شيا كحهربو للخو

 طبالع ( سفاندلا ) یدلوا رک ذ هکردیف دارمو هدننزو سانفد ( سافندلا ) هنیشیام
 ج رز ( سفندلا ) قلنا ؛یسلا یا سفاند لجر لاقب روند همدآ یوخدب هدننزو

 9 هلفاق ( دضندلا ) ءاقج یا سد یه لاش رونید هبروع قجا هدنن زو

 همدا رب و دنفا اذا ممد سفند لاقي رددنسانعم كليا داتفا ین سان هدننزو

 هسأر اطاط اذا لج رلا یضد لاقب ردهنسانعم قلق ورفرس هلتهح عضاوتو لذ

 نیعلا سكب رظن اذا سفند لاقب ردهنتسانعم قغاب قرهیف یزوک و اعوضخ و الذ
 نوجا تكمروک یتطاصمو روما كقلخ هسکر هدننزو هحرحد ( هکندلا )

 . لاقب رد هنسانعم كلا افتخا بویمقیح هسثط ندنسهناخ نوحما قماغل و هدنرلشیاو

 یحف كلاد ( سودلا ) بيع وهو موقلا ةجال زربی مو ىنتخا اذا لجرلا سکتد
 بولوا یواو یرالصا دکهلیرسک كرللاد ( ةسايدلاو سایدلاو ) هیوکس كواوو
 لاق ردهنسانعم كفكجا بوسب هلقایا ىب ةنسن رب ردشلوا بلقنم هاي هرسکلا لجال
 هلیهح و هغلاهو تدشو لحرلاب هثطو اذا ةسايدو اسایدو اسود سود "یشلا ساد

 لولذو ماد و ةغلابع اهعماچ اذا ةأ لا ساد لاق ردلمم هنتسانعم كلعا عاج

 ردردب هل رب هلادبع نب ناادع ن سودو هلذ اذا هساد لاقب ردهنسانعم قلق

 فیسلا شاد لاق ردلمعتسم هنسانعم كمریو الج هنسهلوقم هنیآ و ي سودو

 ادا



NI 

 دل معا یا سم# د لحر لاش روند هم دآ الا و دلح قرهلوا یربا یسهثحو

 مالظلاسمد لاقي ردهنسانعمقلوا دنشم e كن هڪک هدننژو سولح ( سومدلا )

 درو بولسا (سومدلاو یمادلا ) ا لوالاو نالا بابلا نم اضومد
 هدننزو سل ( سمدلا ) لظم یا سومداو سماد ليل لاقب رونید ی ا

 لاق نوسلوا ی ولوا لرکو یییرید رک ردهنسانعم كلفا نفد هنیمز ريز
 ارش لحرب و اتیموا ناك ایح هسنفد اذا لوالا بابلا نم اسمد ضنالا ق هسد
 حالا ین سا و سرد اذا عضولا. س هد لاق ردهتسانعم قوا لعمصم و

 منیب سهد لافی رولوا شا نفد یعازن و قاقش هک ردلمعتسم هنسانعم كلا

 دننک اذا ربنا ىلع سمد لاق ردلمعتسم هنسانعم كل رک یربخ رب و ملا اذا
 یی یتسوب و اهعماج اذا ةأرملا سمد لاقب ردلمعتسم هنسانعم كليا عاج و
 هتسانعم ۳ دوخای كم رو بوتروا هليا هنسن رب نوعا قفل وب یرلیو

 رد هنسادعم مش و صو سەدو « رعس ط ۳ ءاطغاذا تاهالا سمد لاق ردلیتسم

 كللانفد ی هنسنرب دو هدننزو لیعفت ( سیهدتلا ) اصخ# یا اسمد سرو لوق

 لوش هدننزو روبص ) سومدلا ( هنفد اذ| ضرالا یف هسمد لاق و وا

 د وخ اب شفلوا نفد هربرب نوحا قفلو ناشتا یو بویشم و هکر ونید هب یکشسس و

 كلاد ( سأدلا ) لتتم رونید سد هدنعج هلوا شاوتروا یرزوا بونلج رک

 زیا و هد رپ روند هریو ههنسش كح هديا ورا ر رسن بوال رک هی مسکو یعحف

 یک ملو هباد رسو نكلا یا ساعیدلا ف لخد لاق یک رارپ وشوقو هول وقو

 دید یاب رواک سیمامدو رولک ںیماید یج رونید هماجو هنسانعم برس هنیمز ریز
 هک ردیمسا ینادنز رب كلاظ جاج ساعدو ماجاب یا سال ساعدلا لاق هلا لیدبت
 هکر دهنسانعم كم ربک هساعد هدنن زو لاعفنا ( سامدنالا ) یدیا رظم كيو هدنتلآ رب

 ( سمدلا ) ساعدلا ف لخد اذا لحرلا سمدنا لاش ردلماش هب هروک ذم "یاعم
 یش لا .رونید ههنسن شرو بولیروا هدشزو ریما ( سیمدلاو ) هلنیتعف

 O هرف روند هن مەم وك یبوآ ( سومادلا ) ته یا سید و سمد

 ( سدودلا ) رونید هبیش كج.رو بوتروا یهنسنرب هدننزو باک ( امدلا )
 یزاغو هکردپسا نالی عور اهل رسک كيم و یه كنها یھ كنالوا لاد
 قارحا یک ردنا تیاصا شا یرب شیداغوآ هلیسش بولوا ڈٹ یک كروک

 مظعم ام مدل ۱ ها داز یاب رولک سیماود و رولک و يج ردنا

 نادم E یش لاقب یک یط ولریک روند هب هنسن راد صو ۵

 تخطلت اذا اذکب ةأرملا تسمدن لاق رد هنسانعم قعشالیب هدنزو لعفت ( سدا )
 هسماد لاش ردهنسانعم كليا زس یییش رب ندهسکرب هدننزو هلعافم ) ةسمادملا (



 ایربخا و اند الث هفیسص نالوا رب« یاب و ردبا تافک ترمصاعم ەدە

 مدن هب کیا یسیلدت موحرم یدزچ و ردکل#ا داربا 4 )هک نع و لاق بوی
 ۱ روك ذم هس و دانسالا سیل د رد خ ویشلا سیادب یر و دانسالا سیل یر ردشلیا

 | قالوا مهوم ینامت یدسح ناباوا یعومم تاذلا ندنالوا لق ینایقل هرزوا
 | كه ییدلیا عاسو ذغا خویشلا سیلدتو ردکلبا تیاور هللا هروب,زم تا رییعت
 | ییا وبا ردکلیا هی هلا فصو و مسا نایلوا فورعم بودا مس ینمما
 | هفلکت هدشزو لعفت ( سلدتلا ) یمثا ردرله زبم و "یرب ندیذک ید تروص
 | قلآ هجزآ هجزآ یاعط و مک اذا لجرلا سل لاق ردهتسانعم كفل رک
 هما اه راج هدقالتوا ر الیلف الیلف هذخا اذا ماعطل سل لاش رد هنسسآعف

 | ليلفلا "یشلا تسلا اذا ةبادلا تسل لاقي ردهنسانعم قالی هلباهنسن رنک هباد
 هنسن یزج ینج هلالپ راوط هدقالتوا هدننزو لالیعفا ( ساسیلدالا ) عترملا یف
 | باصا اذا ضرالا تسالدا لاقب ردشلا ريسفت هليمزال فلوم ردهنسانعم یقلاق
 كلبا تنایخ و زلف هیسکرب هدننزو هلعافم ( ةاادملا ) سلدتف الیلق ايش امم لاملا
 رفعح ) سعلدلا ( نونغالو رظی ال یا سلاو الو سلادیال وه لاق رد هنسانعم

 (سیمادلاو) هدنزو سودرف ( سولدلاو ) هدننزو رجطح ( سهلدلاو ) هدننزو
 یدوح و هدننزو طبالع ( سعالدلاو ) هدننزوساط رق ( سادلاو ) هدننزولیطرب
 1 سوعلدو هدنن زو سود رفس وءلد و روند هب هقاب نالواقلاص و كوبلس قرەلوا یربا

 | بولوا ریلد هدنلاصم و روما قلعتم هنسفن هکرونید هنواخ لوش هدنزو نورلح
 ۱ اهما ىلع ةثيرج یا سوعلد و سوعلد یه لاش هلوا ینایصع هنجوز نکل
 بول وا رلد هدکع رو لو هددتفو هچک هک رونید هب هات لوشو اهلهال هیصع

 fo قرهنلاص هنفرط یکیا یک نیک .دلاح ینیدلوا اواو نیتمو زوعم یدوحوو
 ۱ ثاک را نالوا لواذ و مار هدنن زو طب الع سعالد و هدننززو ساطرف ساعلد و 4 وا

 ۱ تفآ هدننزو طبلع ( سادلا ) لولذ یا یعالدو ساعلد لج لاق رونید هیهود
 یندو هدنزو ج رز ( سلدلا ) روند هپ هچک لظم كو روند ههیهاد و
 هب هک لظم كبو هب هیهاد ېد و هد نزاو طر راع ) سعالدلا ( روند هب هیهاد

 هدشنزو زامرجا ( شالدالا ) ردیعا لحد رب هدنزو رفعح ( سلد ) رونید

 ۱ (یسمهلدلا ) هتلظ تدا اذا لبللا سلدا لاقب ردهتسانعم قلوا لظم كب هک

 .سمهلد وه لاق روتد همدآ راذک راکو ذفا و رلد و "یرح هدشزو لح رقس

 | ضعاف ولوئروا یش بویلوا نیبم و حرصم و رونید هنالسرا و ضام *یرج یا
 رونید هب هک وک ارق كيو نیبم ريغ ضیا سمهلد رما لاقب رونید هشيا لکشمو
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 رونید هغغغرما هدننزو باغ ( ساکدلا ) ضعپ ىلع هضعب بکارت اذا عیارلا
 رود هنالسرا هدننزو رهوج ( سکودلا ) ساغلا یا ساکدلا یذخا لوقت

 قلتوا 7 هنر یر هلاه هسکود و ۰ و روند هب یشاوم قوح و

 هدنزو میض ( سکیدلا ) ) تفالم یا دسک ودو س کود هعمل لاق روند هنسهعطق

 كلاد ( ءاسکیذلا ) روند هب یشاوم قوح هدرلنو هدننزو را یاوت
 هل رسک كفاک ( سک ادلا ) روند هنکولب یشاوم نالوا یظع هلبحف كنايو یک
 یسهلوقم قرسقآ كراب رم ردهتسن نالوا لاف ساز هایی دنک ل ساک
 وه و سشداکلا یا سک ادلاب ریطت وه لاش ۳1 لاف یرلکدشا هد رهنسن یهاو ر

 (ساکدالا) روند هتهاج هدننزو هنیفس ( ةسیکدلا ) ءوضو ساطنلا نم +
 اذا ضرالا تسکدا لاقي رد هنسانعم كلبا راهظا تالاب رب هلل رسک كنه

 یش لاقی رونید هنیش قوج هلیسهیب لعاف مسا ( کد ) ۳4 كاا
 سکادتم لجر' لاقپ رونید همدآ ولیوخ زراپچو نیتحو رثک یا نکا

 و لاش رونید هغلوکارق هلیض كلاد ( تسادلاو ) هلئیتخف ( سلدلا ) س

 مالظلا سلد هتيلا لوقت رونید هنسمشراق قلوک ارق سلدو هتلط یا هتسلد و ۶
 لوق لع روند هوا نانلفا بی بورش هدیرخاوا تكنسوم زایو هطالتخا ف یا

 كنمرمه ( سالدالا ) رولک سالدا يح روند هنسهیش قلتوا نالق یعرا دعب

 انسلدا لوقت ردهنسانعم قمارغوا هراقلتوا یرلکدید سلد نالوا رک ذ هلرمسک
 لاقی رد هنسانعم كفللشب هلا رلقلتوا نانلوا رک ذ ریو سالدالا ف انعقو یا

 هلیوکتس كمال و یصف كلاد ( سلدلا ) سالدالب ترضخا اذا ضرالا تسلاا

 هدنن زو ليعفت ( سیلدتلا ) ةعيدخ یا ساد هيف یلام لوقت رد هنسانعم ةهعدخ و كنر

 لاقي رد هنسانعم كما | مک ندزنشم یبیع كنعاتم هدعب نیح بودا هلیح 4

 ندوب سد هشدح نف و یزنشلا نع ةعلسلا بيع مک اذا حلا ف هل س

 یدنک بودیا دانسا ضش كنخش الثم ینیدح ییدلیا حر اک ا
 یروب زم اذه عع ردا ا هطساو الب J 5 وک ردا یط یا: لرزش

 خانم ندنآ هکلپ ردشمالیا ثیدح ذخا ندنآ بولوا ا دوخاب ا
 تعاجرب ندناقث هرزوا دانسا وو ردشلیا ذخا ندندا قلت ندنآ دوخای ندنالوا

 یراق رف فخ لاسراو سیلدن هدیدح لوصا هکرید جرتم ردراشلبا ثیدح تیاور
 كليا تیاور هلا هغیص نالوا لمح نایقل ید هدننروص نخ لاسرا ارز ردقیفد

 ینیدلوا هطساو هدنني ثدح هلا یوارو یرلنایقل مدع قاذللا دنع نکل ردربعتم

 ندرصاعم نخ لسمو ردصوصحم هشاور ندنالوا فو رعم ینایقل سیلدنو ردتبات

 ۱ رد وللوا طقاس هطساو لوا هد هدنسکیا هک ردص وصحم هتاور ندندا تیاوز "
 سس
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 اسد هدیسراف کا هک رد, دآ بل رب ص وس# هنس هفناط سوک 4بن كفاکو كار

 یهفر هرص رردبا نارود یک ردبا صقر قرهوط ی را كنرب یر ررید
 قمان وایسف ر هرس رول وا ردصم هکمدو ردیدق س رف دام ندسوحخ ور ردقح 4 وا

 او کعد لاش ردهتسانعم هسکصد هدنزو ج ردن ( کعدنلا ) رد هنسانمم

 همه نبذ ( سغدملاو ) هلا 44 نيء ( سعدلا ) ةكعدلا اوبعل اذا اوسکعدت و

Ka 4س+دم و سغدمو سده سا لاقي روند ههنا ول رک هدنزو  

 عياض لام هسکر هدنزو هح رد 4اف ( دیطفداا ( روتم یا سموم و سهدمو

 لربك كنمزرمه ( سافدالا ) هلام عیض اذا لجرلا سطفد لاقب ردهتسانعم قلق
 دوسا اذا لجرلا سفدا لاقي ردهنسانعم قفلهایس یسهرهج م ريغ نم كمدآرب
 ؟یدوروید هنولاخ زوغوا یفشاش هدننزو حج رز ) سنفدلا ) هم ربغ نم ههجو

 هدنن زو ساطرف ( سانفدلا ) روید هنولاخ ناحارکو لیقثو روند هنیشک قجاؤ

 هکروتید هنابوچ لبن لوثو رونید هک الو لیشو روند همدآ جاو یند یخدوب
 1 هدشزو ج رحدم ( سنفدلا ) هلوا رلتوا بیسم هود بویول یسیدنک اعاد
 لیق یا سنفدم لجر لاقش رونید هبدآ لیق و لبن نالوا زال را ندنرب الصا

 ۲۱ 1 (سوفالا) هنسانعم بلاعث رونید هرلوکلت هدننزوقیرافت هفاق( سیرادلا ) ح ریال
 | ا اسوقددالبلا ىف نالف"سقد لاقب رد هنسانعم كمك هبهدیم راطقا هدننزو سولج

 1 یا هب سفد نباو وه سقد نا یرداام لاق و ابیف لغوا اذآ لوالا بابلا نم
 ضرالاف دنولا سفد لاش ردهنسانعم كمك بوک هنیمز قزاقو هب بهذ و بهذ
 فلخ سقدا لاقب ردهنسانعم كليا موسهو هج ندنسهق را نشد و یضم اذا

 اهالم اذا ربا سقد لاقي ردهنسانعم قمردلوط ییوقو لج لج اذا ودعلا

 هه ود كکرا دیدشو دن نالوا نمردروط ی هسک هدناب هدننزو ربنم ( سقدملا )

 یا سقفادم لبا و عوفد دیدش یا سقدم لجن لاش رولک سیقادم یبج رونید

 ردیعسا لغ ع و رب هيڈ هنسیراد تروص هدننزو هفرغ ( ةقدلا ) هعوفد ةدیدش

 ردقلواح وتفم نالوا باوص دوخای رد زیاج هدیه كلاد هدیو رد دآ كحو رو

 كنلارطح فهک باعا هکر دیسا هاشداب ۳ هدفلس رلیحف كلاد ( شود

 هک دا هاشداب رب , كلذك هلیعف كلاد ) اد ( ردشلیا انب روح هرزوا یرادقیم

 ردندن آ یلثم لود نديك هدف رلیدلیا اجلا هفهک و رارف ندنآ فهک باحا
 رونید ید سقدم هل هتل هنسانعم مشی را روند هکیا هدنزو رطق ( یعدلا )

 بارتلاسکد لاقب ردهنشانعم قحاص قاربط هدننزو سکن ( سکدلا ) ھلیم مدقن

 هن رژوا كنیرب یرب هنسنرب هلنتححف ( سکدلا ) اثح اذا لوالا بابلا نم اسکد هلع
 پابلا نم اكد "یشلا سکد لاق ردهنسانعم قلوا بک ارنم بویشک تاق تاق

 عبارا
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 باخ دقو] لاعت هلوت هنمو ردهنسانعم كل ربک بوتروا كب یهنسنرب هد زو لیعفت

 هل زبم نح ليلا نال تننظت ف تینظتک ءاي امس تلدا اهسسد یا [ امسد نم

 هلا اها د سفن تباخ هانعموا ممه سیلو نیطاصلا عم هسفن سد هانعموا هلامو

 سدنالاش ردهنسانعم كلوموک هتل ۲ قاربط هدننزو لاعفنا ( ساسدنالا ) یلاعت

 بوت تایوشح هافرب یوکس كنیعو ىف كلاد ( سعدلا ) نفدنآ اذا ىلا
 سە وام قسفو لوو قو« هنسهلوقم راعو لاوحو قدصب رد هتسانعم قمردل وط

 ردهنسانعم نزکح توص هلدش یهنسن رب سعدو ردشلدا مهو یوم اه و

 3 یزد لا نکرزو یویق باص رک سحدو هئط و اذا هسعد لاش

 هزبآ سعدو سح د یعع باصقلا سعد لاش رد رابع ندقفوص هنغلا را كنهد وک

 هرنا یا هسعد یف تیشم لوقت ردندنسانعم "یطو ردردصلاب هیعس رونل وا قالطا
 قالطا هل وب لوش سعد و هنعط اذا غ راب هتنعد لاش رد هنسانعم قمحاس قارنم و

 دائالا رک یاسعد قیرط لاش هلوا رلزبا هلکغک قوح كي ریل و هدن [هکروئلوا
 هنعط اذا جم اب هسعد لاق ردهنسانعم قمحاس قاررم هدننزو لیعفت ( سیعدثلا )
 روئید هغی موق یم کد هک ردتفل هدنظفل صعد و رونیدهغ و هلیعص كلاد ) سعدلا (

 یترف كنب رلتضح هنع هلا یضر سباح ن عرقا هدشنزو بارع ( ساعدلا )

 یتنبال یا ساعدم حر لاش رونید هغارزم نالوا راکوب بولیک | الصاو ردیعسا
 هلوا شاوا عالم بودیک لدرس هلکعانکح قوح هکروشد هلو كلشیا لوشو
 لاقب رونید هلو نالوا مالم هلبرلذکج كسان ندوب هدننزو ربنم ( سعدلا )
 روید هغارزم نالوا رولیمابس ربت و ةرالا هتنیل اذا سعدم و ساعدم قیرط
 4 سعد یا سعدم حر لاش روند همدآ نالوا تسد هربح هدقمحاس قار زمو

 قحهنل وا حط كنهتسنرپ هدننزو دعقم ( سعدملا ) ناعط یا سعدم لجر لاشه و

 عمطم یا سعدع سیل وه لاش روند هبهتسن كجەد ا قلعت عبط كلذك هنن رپ

 هدا هکهدنن زو رخدم ( سعدلا ) رول وا یم” ردصم هدنو سپ ردهنسانعم عاجو

 هشنرارب كحدیا ناورب تا و كج هموك هجاغو و كحهروشپ كما كن هداب لها

 قارزم هدننزو هلعافم ( ةسعادملا ) ردقجهلوا رب یرلکدندنا نورف هکرونید
 هدننزو روبص ( سوغالا ) هنعاطم یا دسعادم ممد لاقش رد هنسانعم نیش رود

 ( سوبعدلا ) مادقم يا سوطع سوعد لجر لاق روند همدآ مادقمو "یرج
 ( سفعدلا ) قجا یا سوبعد وه لاق روشد همدآ قحا هدنزو روفصع

 رغم هنیراما كرهود راس هدکدلک هیوص هکروئید هود لوش هدشنژو ج رز

 دسکعدلا ) هلوا را یسدنک ینرهیق هرکصندکدحا یسالج هک ۷ رولوا )
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 نا ةأرف نم هب الا [ تسداد اولوئیاو ] لاعت هلوف هنمو ردهنسانعم قموفوا هبرب |

 هدش و لاعفنا ( ساردنالا ) كيلعاو ارفو دوما ىلع ةأرف وا ورع ییاو ریثک |
 سمطنا اذا مرا سردا لاقب رد هن ےسائمم قملوا رس رولب یراو مسر كنەنسنرب

 یا سوعرد ربمپ لاقب رونید هبهود یلیوخ لزوک هدننزو بعط رق ( سوعردلا )
 ولهثج یریاو روند هود لکیهلا ملف هدننزو رج ( سفردلا ) قلا نسح
 شفردا رهالن هکر ید مج بم هنسانعم رک رع روند هر ایی ویو روند همدآ

 یایواک شفرد هک یدا یلع كهاشنودب رف لصالا یف هللا همم نیش ردیب رعم |
 روشید هریرح سفردو یہا رلیدلیا لاعتسا هد ریبک لع قلطم هدعب ردرکدید |
 روید هنالسرا یریاو همدآ یرباو هود كوپ هدننزو ساط رق ( سافردلا ) |
 ردهلسانعم کچ قس كوي دواب كمن هود كوي هدننزو هجرحد ( ةفردلا) |
 سکو دف ( سموردلا ) ریبکلا علا لج وا سفردلا بکر اذا لجرلا سفرد لاقب |

 توکس بوباغط هدنازو هجرحد ( ةمردلا ) هنسانغم هیح رونید هنالب هدننزو
 سرد لاق ردهنسانعم كلءا رتسو تكس اذا لحرلا سمرد لاش ردهنسانعم كلبا

 روشید ههودو همدآ زوایو یربا هدننزو طبالع ( سناردلا ) هرنس ادا "یا

 ددهدننزو سودررف ( سوهردلا ) رونید هنالسرا هدننزو ساطرق ( سانردلا )
 روند هدادش هلیصف كلاد ( سهاردلا ) ددش یا سوهرد "ی لا ردهنسانعم

 هدنسهدوک اقلطم هدننزو طبالع ( سهاردلا ) دنادشلا یا سهاردلا ف اوعقو لاق
 یا كلاد ( سدلا ) رونید هناویحو نانا نالوا ددشو بولوا قوح ینا

 نفد هل آ كنهئسنرب یهنسنرب هدننزو یصیصخ ( یسسدلاو ) هلددشت كنيمسو
 لوالا پابلا نم یسیسدو اسد بارتلا ىف "یثلا سد لاق رد هتسانعم كليا افخا هلا
 هگرونید هنسهحار قتلوق لوش هلیحف كلاد ( سیسدلا ). هتح دنفدو هافخا اذا
 هعلقال یذلا نانضلا وهو هسیسد نتناام لاق دیلوا لئازو عقد هللا ورادرپ الصا

 قالطا هسوساج نالوا لاسرا نوجما كمروتک بول آ ربخرب هجول ریکو ءاودلا
 ناورب هلکعوک هلوکو رابخالاب كيال ارس هنوثعب نمل هموق سیسد اذه لاق رونلوا |

 ا یوم یا اسیسد اتعطا لوقت ردابک یدصب لوک هکرونلوا قالطا هنآ شلوا
 سیسد هیاغوا همشط هکرونید هنیرلهمار قتلوق هنیتعط ( سسدلا ) دامزا ق
 رهاظ هنهورگ دابعو ءارق هکروتلوا قالطا هراقارزو ییارم لوغو رهدرفم
 م نولخد مهلاعاب نژارم یا سسد مه لاقب هلوا ج راخ انطوو لخاد لب رللاعا

 قالطا هناحمغوص نالوا هدراروماچ هدننزو هرایس ( ةساسدلا ) مهم اوسیلو ةارقلا |
 رارید ید زان ڪک روند هلالي ثیبخ هنوکرب هدنزو دادش ( ساسدلا ) روئلوا

 ( سیسدشلا ) رددآ بعل ع ونرب صوصخم هبی لافطا هلی كلاد ( ةسدلا ) |
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 هنسانعم كیکسا سابلو كقتکسا یسابلو رطقف اددش ابرج برج اذآ ریعبلا سرد
 سرد و قلخ یا وه سردف هقلخا اذا توكل سرد لاقت رولوا مزالو یدعتم

 ( سرادنا ) نا قیرطلایا سردلایف كلس لاش رونلوا قالطا هلو هجول رک
 هدنزو لیعفت ) سن ردتلا و ۱ هاب مک كند ره ) سا ردالا ( روند هب و اخ ضثاح

 هل ها رقا اذا هسردو باتکلا هسردا لاق ردهنسانعم قعوقوا باتک هدرانو .

 هک رول وا قالطا هن ونجم ) سورداا ( ردپسهنک یبرف كن ولاخ ) سارداوبا (

 بوت لاقو نون یا سوردم لجر لاق روند هبوت شیکساو/ رد لیمضم یلقع

 شاب هبهباد یم هکردهنسانعم هضایر هلی كلاد ( ةسردلا ) قلخيا سوردم
 لاقهنمو ردن رابع ندقلق هيرو نویز یسفن هل شو لکا لیلقت كلذک ندکی رکود

 رودهنغرب وق كنهود هلیعفو هل سنک كلاد ( سددلا ) هضایر یا ةسرد وفعلا ق
 هیلع و اس لع ردناشذ ریمخیر رب ا كنم رمه ) E ( روند هسابل یکساو

 ظفلا ریز ردلک د قتشم ندنسارد ی ک یرلکدلبا مهول تشات رک اوو مالسلا

 هم ومضم زه ردخ ونخا د وحای هدنژو روبص ردخ ون یم او ردیمگا رول زم

 یو یک كن, نه رد سیارہ سا حونخا هروک هنا هد ریاصت كفل وم هل |

 موسم هد دعتم تو رد رطضم و قیص یالک نالوا هدسوما ویساو رد و رم

 یدا یناربع هلوادتم تغل ردق, هسی ردا نامز ندمدآ ترضح هرزوا ینیدلوا

 طفل سد ردا نس یدلیا ریبعت نواب تا هرمي نیردا العو لح قح ترضح

 هداروب كفلوم هکرولوا یرهسفت كنظفل خونخا قرهلوا نزع ظفل دوخنب ینا
 قوا سب را ردب مسا حونخا هدعط اف ناهرب نکل رظنیاف ردو ید یدارم

 لاکشا نالوا عقاو بولوا ینایرس مسا سیردا یخد هدنروصو ردموسم هرژوا
 هد زو ربنم ( سردلا ) ندی تک یاسا رک ذ ( سیرداوا ) رول وا عفدنم

 ساردم روند هعضوم نانلوا تأرق نآرق هدننزو بارع ( ساردلا ) روند هباتک
 یساردم مالسا لها ردلحم یراکدلیا تارق ةاروت هک ردذوخأم ندنو دوپلا

 برحرونبد هیسک نالوا هذول آ هلنایصعو بوند ساردمو رطیدلبا لیوحم هنهسردق
 0 بونذلا فراق ناك اذا ساردم لحر لاش رد دوام ندنساتعم

 ساردم وه لاق روند همدآ نالوا ردنا تأرق هربغ دوخ سفللاب هشیهو
 E هبک كوي یشابو رددآ باک رب هدننزو ساط رق ( ساوردلا ) "یراقم

 روند هالسراو روند همدآ رداپمو روند هه ود نالوا لولذ و مار بولوا نلاق

 ناتک هدننزو ثدحم (سردلا ) رونید هنالسرا یخدوب هک كلاد ( سایردلا )

 هر لها هدشزو مظعم ( سردنا ) رونید هیسک ندا رارکت پویقوا قوح

 یر هدننزو هلعافم ( ةسرادلا ) برم یا سردم وه لاش روند هیسک نالوا
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 راوط رولوا ردصمو رولوا ثداح هدکلنرک بيرق هنغن رط كراوط هکر ددآ تاعرب
 اذا عبارلا بابلا نم ادخد رفالنا سخد لاقب هتسسانعم قمارشوا هیهروزم تام
 ساخد دده لاق روند هبهنسا قوح هدن زو باتک ( ساخدلا ) سخدلا هاصا

 قلا ةب رافتم یا ساخد عرد لاش رود ههرز لی هفلس قیص و زرد یا

 هجرحد ( هسجخدلا ) روند همدآ هاپس ولهدوک یربا هدننزوطبالع ( ساخدلا )

 کمو هسجخاذا الف سد لاش رد هن انعم قعادلآ هلا هعدخ و رکم هدننزو

 لاش ردهنسانعم كلبا هبرولو رس بویلبا راهظاو ناب یقدوصقم ندنسبیح و
 هبهلسل روتسم هدن زو ج رحدم ( سجخدلا ) دی ربام كل نيبال یا كيلع سید, نالف
 همدآ دیدشو دن هدش زو رفع ) سنخدلا ( روئس یا سمدم صا لاقب روید

 ( سابردلا) رونید هبهود نالوا لواطو زوم بولوا دیدش لوق لع روید هءهودو
 هدزو طبالع ( ساردلا ) رونید هروقع بلکو روند هنالسرا هدنزو ساطرق

 رد هنسانعم كليا مدقن هدنن زو ج رحدت ) سب ردتلا ) روند هبهود دیدشو دنن و یربا

 ۰ روضد هتفآو هیهاد هدننزو لج ز ( سیدردلا ) مدقن اذا لجرلا یبرد لاقت

 یا سیدردلاب هامر لاش ردرلهجوق نیک هک روند هبهیناف زوغو هبیناف بیو

 | ثبحو ریخت هک ردیدآ قحجاوبع ون رو ناف یا سییدرد زوو مس لاشو ةيهادلا
 ۲ یود هللا هروسکم فافو همومضم لاد ( سفادردلا ) راردبا نوسفا هلکن ۲ نوجا
 ۱ سولج ( سوردلا ) ردیععا كکيک نالوا هلاصو هدنفلارا نوي هللا شاب هدنتفل

 ۷ اسو زد مرا سرد لاقب ردهنسانعم قلوا لعمطمو وع یرا كنهنسن رپ هدنزو

 ۱ هتسانعم رالا ءاق هداموب هروک هناب هدر اصت كفل وم افع اذا لوالا بابلا نم

 مزلتسم یتساحا هسف ف كئبم لوا یماقی كنیرا كتیشریو پولوا عوضوم
 ۱ | مع سردو پاتک سرد و رلیدلیا ریسفت هلا اعا نالوا یسیمزال یانعم هلغلوا

 اإ هلأرق تموادم یرا لوانتو ردترابع ندلوانت ینرثا هللا ظفح هک ردبعدنم ندن آ
 | هانکلا قیرطبو یدنلوا رببعت هللا تأرق ةمادا سرد یثا ندنغیدلوا لصاح

 ۱ یت را هکردبعشنم ندن آ ریعپ برج كلذک یدنلوا قالطا ید ههآرم ضیح

 1 خرلا رادلا میر تسرد رولوا یدعتم هدروب نم یانعم سردو یهتآ رولوا وح

  آ ةارلا تسنرد لاق ردهنسانعم تامروک ضیح نولاخ سوردو سردو هتفع اذا
 || ردهنسانعم قموقوا باتک هدنزو هباتک هماردو سردو تضاح اذا اسوردو اسرد
 كلبا عاجو هارق اذا ىنالاو لوالا بابلا نم ةسارد و اسرد پاتکلا سرد لاق

 ردراذوخأم ندنسانعم رلا لوانت رلنوو اهعماج اذا ةيراللا سرد لاقی ردهتسانعم
 سرد لاق ردلمعتسم هنسانعم كکود هلغ هدنعرخ هدننزو باتک ساردو سردو

 لاقي ردهتساتعمقلنا رطق هلغلوا زوبوا كب هودو ابعاد اذا اساردو اسرد ةطنملا
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 تدا هم کا لقت طا کردیا لویس و دوتا رز 1

 نارب تاو نافلروق رولیریا بوب وق ندنرب قنرط هلببس لوا هجهاک پولوا
 ( ةسوحدلا ) راردنا ریبعت همالوطو یتروب هناط هنعون فیفخ كلوب رد رلک دید
 باصا اذا هسوحدم عبصا لاقي روند هغمرپ شما وا ددا سحاد نانل وا رکذ

 یراص عونرپ هدنزو دادش (ساحدلاو ) هدننزو نامر ( ساحدلا ) سح ادلاامم

 هدنتل آرب اعاد ردا دیص هجرس بویلفب هغازود ین آ رلقحوح هکردیسا كجو
 لها دن زو باع, (ساعدلاو ):( سوحدلا ):ینللوا هیات نوت

 لهالا ةريثک ةولع یا ساحدو سوحدم تیب لاقب رولوا فص و هواولم هلاکسو
 ىش اقلطم هدننزو لقیص ( سحدلا ) ردشلوا دراو ثنوم هی راتعا راد هدارو

 ( سجدلاو ) هدننزو ج ربز ( سجدلاو ) هدننزو رفعج ( سجالا ) روند هرشک

 یا سج.د ليلو هسجد ةلیل لا هنمو روند هبهنسن هايس اقلطم هدننزو عقرب

 4 رلاد یاسجدو ناسجحدو هدننزو طدالع سماحدو هدنزو رفعح سجدو لظم

 سماحدو سجد لحر لا روند همدآ نعای هراق نالوا نیعهو ظولغ یسهدوک هلیعض

 ناسجدو روند هنمولط هک رس سجدو نیم ظیلغ مدآ یآ یاسجدو نانجدو
 رلیعف كلاد ( سماحدلا ) رونید هیسک ودا سماحدو روند همدآ قجاو نو

 (سونتخد ) روند هیهچک رظم جوا نالوا یرخاوا كنآره هکر د هنسانعم واش
 ینعب ینہلا تش 4۵ ردیرعم یسراف شو خد هدننزو طوف طع هلا همت یاخ

eتودنآ بیرعت هدعب یدلیا هرعت هني رەق یدنک ناورشو ردکعد "رق  

 ږدیمسا ید كنلدق كحوکر بو یدلیا هیعص هد هن ربق یدنک ییا ةرارز نب طیقل

 زانقطو يص نالوا ەد ەد وك هدننزو ریما ۳ دلا ( هللاد راربد ید سو دخدو

 قانواو لا یکهدنرلیغاشا دراهد رخ نالوا ی كن هبادو روید هلا قوح
 روند هزکشکمک نالوا دنا كن راقن رطو رولیر تر كتسوک هکر وند هني ر
 ءددع قوح كبو رونلوا ریبعت یتا هنآ قیر ها نالوا هدنحا یبوآ كناسناو

 قوحو روند هن راتغی موق قوح قشمو یرکوب یراهیلو روند ۵ هتسن دودعم یب

 هراقلنوا شعشهراص هب ر یربو ددقحهلوا یسهلوقم درد رخ هکروشد هناوئاوا
 رونبد هرلقلت وا قشم راص هر یرب لدو هد زو لقیص ) سڪدلا ( روند

 روند همدآ یلکن رد یساضعاو زانقط ولط هنا هلی وکس كاخو یحف كلاد ( سخدا)

 كلوم وک هغاربط هسکرو روند هب ونآ جنکو ون سخد لحر لاق

 بارلا ف *یثلا سخد لاقب یکی سوم وک هلوک كنغایا ج اص رولوا ردصم هنسانعم
 (سخدلا)روللوا قالطا سخاود هنسراقایا جاصینبم اک ۱ سدنا یا لوهجلا ءانب ىلع
 هلند ( سحدلا" ( رد هب رح هباد یر لک دید نیفلد ی ۳1 هد ۳



 هییغ اذا ثیدطا هنع سحد لاسفب رد هنصانعم كلبا ماکو قمالقص یربخ راب

 یرثکا رد هنسانعم كلشيا ول ربک تیاغب ندنهج یح هی كدحاو درف یشیاربو
 ال ثیح نم هسداذا یشلاپ سحد لاقب ردلمنسم هدلامفاو روما ی ساو رش

 هلا ردص» هلوا شلوط هللا لهلاد نوت یراهبنس هک رونید هایکا لوڅ سحدو
 سیف ےل ہک كناح ( ساد ) ابح " الثما یا سحد عرز لاقب ردفاوا درسا

 ماشاو كل * سحاد برح مر عقو * ردي | یم رف دل ربهز نب سیف ندنس ھو

 نب هفیذح ندنسیف نایذ هللا سیف هکردو ینروص ردیآثنم كنلثم سحاد نم
 قاوا لودکو ا هود رام ی رکپ هدنصوصخ یمردش رای بوش وق یفرلت آ هسک ماتردب
 هدنرادفم یمآ قوا رو هرکصندفد ردنارب نوک قرف یئرلتآ پودا تیم هرزوا

 كنهشذح و یدیا راو یئآ یکیا هدنما ءاربغو سحاد كق رلیدلیا نییمت نادیمرپ
 هب کد ین رگیدو راوس هنیرلنآ یربره یداراو ی آ کیا هدنمان ءافتحو راطخ
 هرارف ون نکل رلیدلیا نانع یاخرا ندلحم مانداصالا تاذ ندرارفینب دالب بول آ

 جافرپ هچول ربک هیوصویرب هدنرارذکهر ینیم هننریغ هلیرلاوا ندنتعاج كنهفیذح
 نکرد پودا مدقتو قبس ییهشذح هدنرزوا ءاربغ سوق یدا رلشلبا نییعت راهسک

 هل رللنا قیوعت هللا برم هنسهرمج كناربغو ج ورخ راروب نم ندوصوپ, هاک ان
 لصتمو دن تدم هنس قرقو لعتشم لاتفو برح شت آ هدن انب نیتموقم نیت رق
 كنه رو رم سرف هکرد و یبحو كس هيمن سحاد ههرو رم سرفو یدل وا

 نوکرب بولوا كل هسک ما فوع نب شاورق یدیا هدنمان یربکلا یولج هکی مانا
 قافنا نکیا ردا راذک ندم هلق ینیدلوا كرفیآ مان لاقعلاوذ كرەدي هدنلا یحاص

 یغارمصق بولک نبقب هنتعم یدیا رااوغسشم هغمالتوا هدلحمرب یلاقعلاوذ "ربق یبا
 ید ناوجرب ندنسیلاها هرورزم "هيف هدیلاوخ وا رکم یدلشب هفعارپ هدکد روک

 ندنرلفدناوا رل رمق نیغلوا لا هدنخ هم روڪ یهروکذم تیفیک هففلو رمطاح

 هدع ید ڈآ هعزانم یهاولج بوناشو ندنرللا بیرقت رب هلرللوا لد هدیروُ
 هغارمصق ندنزوک كن[ طوح نالوا یحاص هدکدروتک هنب رد وا یاقعلاوذ رل ریق
 جادو رررشرب هدناذ هدقدلوا لاح فثاو لاوتسلادم هلکلیا كاردا ینغیدشآ

 هدکدلیا دیدشت و هبلاطم ینلخ ءام بواک هنسهبوا كشاورق روم هلغلوا هک

 هنج رق كغامصق بوبالوب هروماچینلا نامه هل رلاا باوج و د لآراو تنعل هکرش
 یجد كغارصق رکم یدلیا جارخاو عزب یهفطن هجدعز یدنک ندنج رو لاخدا
 یروایر هدنساضقنا یتدم"بولوا لماح هل وا شلیا لاقشا و ذخا یهقطن
 ردن ردپ كن آ لاقعلاوذ هکایوک یدلیا هیمست هلا سحاد ینآ شاورق یدروغوط

 ردندنسانعم كليا سد لمیال ثيح نم یدلوا لثم سحاد نم ماشا هلتهح وب
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 رد زاج هدهلیهف كلاد رونلوا قالطا هریک عج ندناسنا سبدو ردشلوا عياش

 هيض كلاد ( شیدلا ) روند هثيش نالوا هايس یول اقلطم هلیعف كلاد ( سیدلا )
 قتمارف هک روند هسوق نالوا هدنش ترج ها داوس یول هکر دعج ند: ظو] شیدا

 رولوا هشزمرق قتمارق یول هک ردو سنم اکا شوق یرلکدد یسد رولوا لزق

 هکر دب راک دید رس وم هدیس راف شوفو رد هيس د قنؤم ردیا نالا یک نبح رکو کو

 هنایشآ هدرلفرو هدنره رهپ كرل هناخ ردسوقرب سینا تیاه رارد یرقاکا هدراراید وب
 نکرد را یعای هک روت هنسهصالخ اهرخ لوش هدننزو روبص ( سودلا ) رراپ

 زوو هزویط هدننزو رو ا( سودلا ) ردا شوخ كب نمط كغاي راراآ هنحا

 ید زویط رد رعم یسراف سود هدننزو روبص اعفاو رد رعپ کا هب اغط

 دنف رس دغص هلددشن و یا كنا ) هيس وب د ( ردسابد حج ردیف رم سود

 یسرف كنهسک ما طرق نب رابح هدشزو باغ ( ساید ) ردهبصقرب هدنسهیحات

 ردهدننزو درص شدو ردش وم صا لعف ندنظفل رد هلیمص كلاد ( سدیرد ( ردیعسا

 ژربد ردغای مهلا ردغاي رالافطا مزب هک هل ر ردبا هوش یرو نم مالک ااطخ

 هلل رک كلاد ) هاسایدلا ۱ راردا رابع هلا سد ندنعب دل وا قتمارف دواب لرو

 عشاجم نادیاحا هدننزو ءارج ( ءاسبدلا ) ردیدرفم ةاسابد روند هيهکر کح یشید
 هل رسک كنه ریه ) ساید الا ۱ یدا ندقابس هکردیمسا یعاربصق رب كد وعسم نا

 تسیدا لاش رولوا قتمارق یزوب كرب هدتقول وا هکر دهنسانعم كليا راهظا تانابنرب
 رسو كلبا زس یی هتسن رب هد و لیعف ) نس دلا ( تالا ث رهظا اذا ضرالا

 یرا وتف هاراو یاوه سم دق "یشلا سد لاش رول وا مزالو یدعتم هن رلانعم قفل وا

 ( ساسیدالا ) همدلاذا هفخ سد لاق ردهنسانعم كليا تمره بولام ییهنسنرب و

 ( سم دلا ) دوساراص اذا "یا سبدا لاقب رد هتسانعم قلوا هايس هدننزو لالعفا
 فک ليف هدنزو ریس هلی وکس تك رل مهم یاحو یھ کكتهد دشم یابو یک ثكلاد

 هلا همم 8 سم دلا ) روید هبالس را و روند همدآ وام اخط لکیبلا مظع

 هلیساقلا هتف هدشب ساب هدنژ و نسخ ) سحدلا ( ردیفدامو ەد و سګد

 دسفا اذا ثلاثثا بابلا نم اسحد موقلا نیب سحد لاش رد هتسانعم كليا داسفا

 هنسارا كن رد ها هد وک ىلا نکرراقح بوزو یشیرد كن وی شغل و باصقو

 مس امقافص و ةاشلادلح نيديلا لخدا اذا رازطا سحد لاش ردهنسانعم ققوص

 4ا راهاد یرلق وصف كنالبئس و ه الماذا "یشلا سحد لاش رد هتسانعم قمردل وطو ۱

 كني لقایا و بلا نم هتکا تاالتما اذا لبنسلا سحد لاق زدهتسانعم قلوط
 یزوسرب ندهسکرب و صحد اذا هلح رب سحد لاق یک یس كح وذم رد هنسانعم

AU ینا 

 . هب هب اعم هدکد روک بى لافطا یتمالع روت تب اهس رطلا تلاخا اذا اس لاق
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 راکڈآو رهاظ یمصشو مل ندنکلزومع تیافب هک روتید هبهود لو هیس هینب لعاف
 60 .هفلجافا قیصو روک شمشراص هرب یرب 4 راک کاخ ( سیلئا ) هوا
 لوب هکروند هئالوا قلشمافو قلزاس یم4 لوق لم روئلوا ریست قلیروق
 سايا ىج لاه روند ید هسیخ روند هرب نالوا ضا نالسراو رونا وا ربیع

 رد هنسانعم ثکرب و ضيفو ريځو روند هدوس سیخ و هد زو بنع رولک سیو

 مهدنزو سیل ( سینا ) ردیدآ مشومریو هریخو هرد یا هسیخ هّفالفا لاق, هنمو
 هسی نم یدنها لاغ رد هات انعم لالضوءاطخو ملا یا سيلن اهذخ الاقي روئی د هب هساب و

 ردیعا مضومرپ ندنسهدوک رض فوح ندنرلهروک عمو هالش اذکو هاطخ یا
 ردک رک قسلوا نداروا ییفنا ب وا ن دوم ندی دم رده ومس هد هل مک كباخ

 ناسیخو سیخو پذک اذا اسیخ سیخب ساخ لاقب ردهنسانعم كلیوس نالي ییخو
 انایغو اسيخ دهعلاب ساخ لاقب ردهنسانعم كمما قلزءافوو كلءا دهع شقن هتاصف
 نالف ساخ لاش ردهنسانعم كلبا تمزالم بویل رآ ندرب هسکربو ثکتو ردغاذا
 غرو تحورا اذا ةفيللا تساخ لاقب ردهنسانعم ققوق هشالو هعضوم مزل اذا
 لذیو مغرب یاهفنا ساخت هافاذک نالف لعفنا لاقب هنمو ردهنسانعم تراقح و لڌو

 لیطفتلعفا هک ایوک ندسی نالوا هنمانهمقلیروقو قلتح هدنزو لضفا ( سیخالا )
 یا سیخا ددعوا سیخا صیعق وه لاقب رلیدلیا لامنصا هدهنسن قوح كب هغا وا

 هللذ اذا هسیخ لاقبرد هنسانعم كليا لیلذ هدننزو لیعفت ( سییضاا ) ددعلا ربثک
 نادنزر هصاخو رونید هادز هدنزو ثدح ) سيما ) هدنزو مظعم ( سینا )

 جالص ندقلزاس امدقم یدلیا انب هنع هلا یضر ىلع ماما ننمؤملا ريما هکر دیتسا
 رلیرغوا نالوا سوبحم هدنآ هجکرب یدا راشلیا امسم یا عفانو انب هدنزرط هبولوقو
 یار اما * وبشاو داینب یروب نم نادنز هلتاتمو تناصح یا ندنرللبا رارفو بقن
 داشنا ینسهزوجرا * اک انیماو انیصح اباب * اسیخم عفا دعب تینب * اسیکم اسیک

 سيلا وأو ردیلتاف كنهدرب نب ممس رد هدننزو تدح هکسیخلا نب ناتسو رلیدلیا
 ( ةسيخلا ) ردهدننزو زا وب لوق ىلع ردندنیعبا" یناوالا نایظ نب سیو ینوکسلا
 روخا نوجا رم بویلرویلاص هباعرم هک روند هرهود لوڈ هدننزو همظعم

 امکلو جرت ۸ تناک اذا ةسبخم لبا لاقب راهلوا شفلوا سبح هدهناخ نوجا مسق

 مسقلاوا رحل تسبح
 هزات هکروشد هنیرکب امرخ هلن رکو یرسک كلاد ( سبدلا ) ( لادلا لصف و
 هنساتعم للا لسع روند ىدا هاو هنتسانعم رقلا لسع ردا نالیس ندامرخ
 لاق روند رقص هدیعو باشود هدیسراف رارید بنعلا لص هزمگیهد نمکی الاح
 هدنمک+ مزوا هدعب هک رید حراش لحصلا لسع اذکو رقلا لسع یا سیدلاب اوم دا

 حیاش



 هدنع هدنزو بارض ( سانخ ) روند هالسرا هدننزو روس ( سوناتا )
 هلادبعو لقععو دز یرالغواو ردیمسا یدج كحرس نب رذنمو رددآ حض وهرب

 ن ماهو رلیداوا تب فرش رهظم سانخ ماو سانخ ن ههدلب ن نانا

 ن سینخو دلاخ ن شینخو ردندیماسا هدب زو ریز ( سیخ )رد دیعباا ساخ

 هلنیتعص ( سنلنا ) ردرليا# یرافغلا سیتخ واو هفاذحن سینخو بئاسلایآ

 هنسانعم رش روید هر غص و رولوا قالطا هدهن راقات و رونلوا قالطا هراوهآ
 هحرحد ( هسفتطا ) هتسسانعم عبض رونید هیات رصا هدتسرز ون فهس سعتنطا )

 رد هنسانعم كجا تق رافم و لودع ندرلن ] هلغل وا شوخا و ریکلد ندتعاج رب هدننزو

 هئالسرا هدنن زو طیالع ( ییفانلنا ) ممع لدعو ممه رک اذا موقلانع سفنخ لاش

 ندءاسفنخ سفانخ و ردعض وم رب هدنب رق هدلب مانراپن هلیحف كناخ ( سفادلغا ) رونید
 هدنش هی كقهاش لبحر ؛ عقاو هدنس غ كنلحد ( سفانلنارید ) رولوا عج

 وام عج ءاسفنخ هد رخ هبنرمرپ هدن | نوک چ وا هد هنس کوڈ حض وم رب

 چ وا تولوا هایس E یک شعاوص تب کم یسیضاراو فوقسو یراراود

 مون رب ندع مایا هدتشزو رفعح ) سفنلناموب ) رولوا زفلو هلادرب ه ری

 هبهود لوش هدنزو هطبلع (هسفنطاو ) هدننزو هقط رق ( هسفنطا ) ردفو رعم

 هلیشف كناف و یعض كناخ ( ءاسفنخا ) هلوا مناق و یضار هغالنوا هجزآ هک رونید

 هعق ( هسفنطاو ) هدشزو فدنخ ( سفنناو ) هدشزو بدنح ( سفتلخاو )
 تها رک رود هنکح وب ناغروصوا هدنزو هقطرق ( دسفنطغاو ) هدنزو

 ردهنسانعم كليا تنایخ و. ردغ هدننزو سوح ( سونا ) رددوا ندنشاتعم

 لاقت یو هس اھم فا نفعت هشالو ناخو هب ردغ اذا اس وخ سوح هب ساخ لاق

 اذا "یشلا ساخ لاق ردهنسانعم قلوا دساک هنسن رو تحورا اذا فيلات ساخ
 ( سوع ) فاخا اذا دہعلاب ساخ لاق ردهتسانعم كلیا فلخ هناع و دعو دسک

 هک هعض او دج و ح رشم یشادن رو هک ردیلغوا یدنکلا برک یدعم هدننزو رام

 هدنقح كنسهلج یدا راو یراهربشمهرب مان هدرعو یدا ندارما ځد یدرود

 ها یدنکلا ثعشا امدقمرلیدلیا نی رفنو نعل یرلتیضح مالسلاهیلع مرکا لوسر

 دع تبقاع ریدلوا درم هدعب بولوا مالسا بایفشو د وفو ههانرتلاسر هاک رد

 فويس تلالد هدنس همه رب عقاو هدنساضف تومیضح هدربک | قیدص تفالخ

 نیعای * وبشا كا راق نالوا یرلناوخ هیئرم رلیدلوا رمصلا سشپ مزاع هلا هیمالسا
  لیعش 7( نصوصا ۱۳ هی مه ییدلیا بس رب یعارصم * دعب رالا كولملل یپ

 رد هنسانعمقمالل وب روت ررب 4 یض نوجا قعالوا ماحد زا هدنشاب وص یرلءهود هدننژو ۱

 منا ( سولا ) حدزن اههدالو اريعب اربع ءاملا ىلأ املسرا اذا هللا سوخلاق
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 | ى دوا ا ) ردنوس اد ی روید همدآ یو هصا ق نالوا

 رد هل انهم كنو ربك هد زو سواح ) سونا )4ي وكس كيو و ىف كناخ ۱

 هنسانعم كل و ريكو رأت اذا یناثلاو لوالا بابلا نم اسونخو ان هنع ینخ لاق |

 ۱ ساخ لاقب ردهنسانعم قاف دیداو زسرواب و اهضبف اذا هماببا سنخو عبراب داشا |

 ۵ نی
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 ۱ هک روند هغل وا قصاب یو رک بول وا ققلاق هسح زآآ یبوا. كنورب هنیتعف
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 E یرلکدید نغض ینعب 4 هشحو هرقل ۰ هاسنخو هدننزو باغ اربد ید س اتخأک 1

 _ردیعا یسرف كن هسک مان یو ریل قراط هرعو رولوا فصو هنسشد كیا ويح
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 TE EY صادر سینځ ۷/ هد و رود همدآ ول هد وک ی را ولب و هص#

 | ردیسا یردس )اش ما دیز نی ةدابز و ممشخ لب هبده هدشزو ج رز
 لا لا سما لاغ ردهن سانعف كمردشل و یون هدننزو هح حد ) هسا (

 1 سنلغا ( روئبد هنشیورو لوفلع هنفل زانفط كنالسرا هساخو هما مف اذا

N 
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 ردهنسانعم قاق هک وصو كلوربک هدننزو لاعفنا ( سانخنالا ) هبباغ اذا نالشب
۱ 

 | زا كلوريک هک كره ( سانخالا ) فلخم و رخأت اذا مبنم ساعا لاقي |
 ۱ ثكلیاد و او باف «دشازو لعفت ( سالا ) هرغا اذا هنخا لاش رد هنساتعم |

 رارکت ینر)هدام س ام هليا سانخما فلوم هبباغ اذا نالفب ینخم لاقب رد هتساتعم

 ۱ بوداربخأت ندندابع روئلوا قالطا هناطب2 هدنازو دادش ( سانا ) ردشلیا

 ۳ ۱ هلمو حداشلا لاق نوھکیدلبا تدرغ و ریو تععر هدتفو یملارک ذ د وخأب

 | طبل یا بغازا لا ناطیسشلا یا [ سانلنا ساوسولارمش نم ] یاعت هلوق

 ردیعج تاسناخ هدنن زو مک د ) سننا ) یاعت هلا رک ذ اذا ضیقس یا سم یذلا

 يلع نوجرلفدلوا عجار هروهظ هنیک بئاغ زدنوک رووا قالطا هبک اوک اقلطم

 ځو یرتشم و لحز هکونلوا قالطا هیمربعم ةسجخ دوخای هبهرایس ٌةعبس لوق
 ( سنلنا ) ینبم هنیرلتمجرو رخأت هدنراربس یک یرلتماقتسا رددراطعو هرهزو

 ع افلر را هج ولانع A وهو ساخ هفنا ق لاق رولوا هح ولق_څقاي ند طفوب

 هددلزو رجا ( سنخالا ) رولوا هدنرلنورپ كنمقةرغص تفصوو ةبرالاق ليلق
 هتک سنخاو ردیانوم ءاسنخ روند هبیثک نالوا هرزوا روک ذب فص و ینورپ
 ریصق ن ثایغ نب سنخاو روتید هنالسراو روند هکحو نانلوا ریبعت هغرقص و

 | باشن سنخاو ردرلیاش یدع نب هجن نب ینخاو سینخ نب سابعلا نب سنخاو

 | ددماش سنخالا یا نا صاعونا و ردر لی اخ ىلإ باتح نی سنخاو قیمش ن

 ۱۱ ۵ ورع تنب ءاسنخ و ماذخ تش ءاسنخ و ردیلوم كسنخا هدننزو ءارج ( ءاسنخلا )

 ۱ ندهفورعم هیعاش هکردیشادن رقرق رخ ور ۶ تش هاسنخو ردراهیاح دی رشا
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 ینیدلاف نسوص كنمسق هود هلسسک كناخ ( سجا ) ردلکد مزال ینامز “یخارت
 ردکلک دی وص نوک ىج درد بولاق هدقالتوا نوک ج وا هکروند هنوکر ب ندرلنوک

 ها الار سا لاقب ردع ید هدنسهدام دف هک رد وی لوا برو

 نیو ددیدآ لجررب شو سماوخ لبا یهو میرلادرو مایا هئالث یعرت ناوهو
 عارنخا نوجا یسیدنک ادشا یشاق یرلکدید سج هکردیدآ كذب ر ندنکولم

 موب یرلک هیوص كرءهود هل-فلوا دیعب ییوص هکرونید هلابایب لوشو رادلیا
 كنظفل سجخ هلیحف كنممه ( ساجخالا ) هلوا هدنوک یحرد هقلشب ندنرابرمش
 ادحاو العف العفوا ایلطصاو اعقجاو ابراقت یا ساجخا ةدرب یف اه هنولوش ردیعج

 ۱ یبسب یا سادسال اساخا برضی وه نولوقی و دحاو بوث یف امعاک هیف ناببتشپ
 ۱ ارفس دارا اذا لحرلا نال هریغ درو ايش ربظب نل برضو ةعيدللا و رکلا ىف

 ۱ هدنتهح هعبدخ و رکم ییع نیب ییعع برضو اسدس اس برت نا هل اد وع ادیعب

 یربغ نکل پودا راهظا یصوصخرب نوحا لافغا قلخ ردا شش وکو یس

 هود هرزوا روک ذم هجو رونلوا بر هدنقح هسک نالوا هدنسهدارا صوصخ

 سدسوس+ هنسهود هدکدلیا دارم دیه رفس هسکرب ارز ردص وص عع و ندنفل زس وص

 هلغلوا ذوخ ام ندیرض نالوا هنسانعم راهظا یسهک برشیو ردیا داتعا ینرلبم#

 رای قئرم هسدبس ندسجن یس هود نم ردکمد سادیسا لجال اساجا هی
 كناخ ( را ) رولوا كءدرراو سدس قرءریدغل آ هس هلغملوا سدس یدارم

 س ذخا لاقي هنتسانعم كيچ# روند هرب هدشب هلنیتض ( ساو ) هلیمض
 رای رلي ) سو ( هلی كناخ ) ساج ( هسجخ نم اءرح یا اسو مهلا وما

 یا سو ساجخا واج لاش ردکعد شب رش رد رلودعم ندنراظفل هسجت هس

 ءاک ارب هلیحف كلا ( اسا ) ثلثم و ثالث و ىو اتا ولافاک همجت هسچخ

 ردهنسانعم قوا شب تعاج های رسک كل هزه ( ساجخالا ) ردیدآ عضوم رب هدن زو

 كلک هیوص نوک یجندرد یسود كمدآربو ةسجخاو راص اذا موقلاسجخا لاق
 هدننزو لیعفت ( سیما )اس هلا تدرو ادا لجراسجخا لاقي ردهنتسانعم
 هلعح اذا یشلا سج لاش ردهنسانعم قلق ولهشوک شب و ولنکر شب ی هنس رپ

 همالغ نالوا شراق شب یتماق رادقم هدتنزو یاغ ( یساجلا ) ناک را ةسج اذ

 رولوا لحر هدتفولوا ارز نغد یعابسو یسادس هسلوا شراف یدب و قلا و

 هرهجد هدننزو طبالع ( سبانلنا ) رابشا ةن هلوط ناک اذا یساجخ مالغ لاقب

 روند هلالسرا و رظنلا هبرکلا یا سبانخ لجر لاقب روید هیسک رظتلا هبرک و

 یش لاقب رونید هثیش نالوا تباو ددشو مدقاو هلع كناخ ردسانخ یچ

 نوغو و یربا یسهدوک و رونید هب هک ظم كيو ثبات دن دش عدق یا سبانخ

 1آ



 كب رالام ك موق هدننزو سا ( سا ) رولک هسجخاو ءاسجخا ىج ردینوک هبنشج#

 مهسماخ تنک یا یاثلا پابلا نم اسج میس لوقت رد هنسانعم قاقرفن شب ماع

 هوس مد زالو يقر هدننزو طبالع ( سبالطا ) هوبلاست اذا هولا لاقب
 رونید هزوس نالپ فرمعو قیقرلا ثیدطاب یا سبالغا هبلق دا لاش روند
 لطا هل یه ا كرا ( سباللنا و سب رلفثا ( بذكلا یا یب الفخاپ م لاقت

 سیالخ و لطابلا یا سجالمخاژو یبالطئا یف اوعقو لاش ردهتسانعم هد ویو

 دو اب ردلکد فو رعم ید رفم ان و و روید ها رفتم شاک ندعم و یو ره

 هکر ود هر هود لوشو رونید هلاک نالي سیالخوهیع* كلا ردسیلخ یدرفم
 زهلوا ناور هللدش هبت رم كجهدبا نجام ندنرلکاردا ینابوج هرکسادفدناو هیوص
 هرزوا وئساو ماظنو قسنو ردشابا رفت بی رط هعاسم هن ید هداروب فلوم

 رونید «راهسک لاذنا و هلفسو ما و روند هر هنن تروص ناشیرپ نایلوا یراچ

 هنسانعم حادق رج روند هشاط قاچ قانچ هدننزو طوف منع ( سوكلا )

 لآ یناکوک بودبا نوتفم هلمالک شکلد ییهسکرب هج رحد ( ٌهسلطا )
 ( سیفالطا ) .هب بهذو هف اذا هبلق نسخو ۷ الف س = لاش ر ,د هنصاتعم

 هدقالتوا لصتم نوک ٽ رد هکر دب رب ندقلزس وص صوصخحم HPS هدنن زو سیالخ

 هرزوادحاو درو کر دقح هلوا یرللک هب وص یفو ماش دا دوخای حابص ۾ رکصن دقد) و

 بوسع نوک یکیدسجتا وص هکرولوا نوک جوا ینجاف زسوص ینعی زاوا قفنم
 هلی كياخ ارد اسول> تیر زهسلیا اقا هدقالئوا هععرو یهود نفع 7

 رك ذتلاو ةوس سجخو لاجر ةسجخ لاقب ردیعسا ددع یب يصف كناخ ( هجا )
 هاب ینبس و اسماخ نالف ءاج لاش ردهنسن نالوا یجشب ( سمانا ) ءاهلاپ

 لاقب رونید هثیش نالوا هزادلا شب لوط ( سومخملا ) ردتفل ید یان هللادبا
 لاقب رونید هناغراو ها تاق شبو عرذا سج هلوط ناک اذا سو غرو بوث

 هزادیا شب لوط ید و هدنن زو ربما ) سيجا ) یوق نسخ نم ناک اذا سو لبح

 سیجخو عرذا سجخ هلوط ناک اذا سینو سوم بوت لاب رونید هثیش نالوا
 بلقو همدقم هک نوجغیدلوا بکرم ندناک را شب رونلوا قالطا ءرکسع بتم
 شیلا یا سیخاب مهارغ لاق ردنرابع ندرادمد ینعی ندهقاسو همسیمو هتیعو

 تعاج و رد رلثدم لصولا سیخ ناو یزولطا سیخو ردیدآ لجرر, سیخو
 ( سیا موہ ) ممتعاج یا وه سانلا سیخ یا یرداام لوقت رونلوا قالطا هبیناسنا

 ما و ی

 سود وار ی

 | اذا لوالا بابلا نم اسجخ میا لوقت ردهنسانعم قلآ ینرب هدشب یتعی یتسجخ

 یرلنا هلیسفن یدنک لوق ىلع قلوا یسجشب كتعاج ریو مهلاوما سج تذخا

 هد ربخا یاتعم اریز رد هیحفح قرف هدنب نرونم نینعم ییفنب هسج ملک وا

 ۰ هوا .- #۰
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 لاش رود دب ارش قوح ي و د اا رفت ادا ا ا لاقب ها

 ندا شوخ رس كياچ هدننزو سلفم ( س سا ) جارما ربك ناکاذا سیفخ بارش ||

 هلوا طاتحم هرب یرب هلکش راچ هزات ندنند ا هراچ یروق لوس هلی وکس

 ردصم سلخ و طاتخف بطرلا هلصا ف تب سیایلا الکلا وهو ساخ ىع رملاف لاش
 0 هدانعمول ځد یسیلخ هدش زو یصیصخ هک هنا قءاق رولوا

 نخ ھا حراش هل ادا نانا بابلا,نم یاو اا قلا یا لا
 ربما ( سیالنا ) ردهنسانعم قاق هلتعرس یک نیهاش فطخ و ۳4 ةلفغ ىلع

 روند همدآ شه ريف هنلاقص و جاصو و هدلوا یانعم هلا سلخ هدننزو

 هلوا یرمسا یضایب هکرونید هیشک ولزکب لزق لوشو څاه یا سیلخ تاب

 رک ذیس اک ردءهاسلخ یینوم داوس هضاب طلاخ یذلا رجالا یا سلخ لحر لاقت
 كيوب لوق ىلع 4 نونو رد هنس انعم قعاق جدو هدننزو لاعتفا ماا (

 وهوا هساخ ینعع ا لاقب روا وا قاق كىاچ هکر د ربتعم تصعرس هدنه وهفه

 وه لاق ردهنسانعم شیافو هعاق ردم-آ هدنن زو هص رف ( هسلمخا ) ساد:ا نم وا

 قوا ىنا هلیسیروق ىدا تاب یک رھ ( سالخالا ] روند هنفلقت را
 هلی كناخ ( سلنا ) هسا هبطر طاتخا اذا تالا سلخا لاقب رد هنتسانعم

 دوخ اپ اریدقت رددرفم اسلخ روند هرلن وئاخ ولزکب لزق نالوا طاتحم هل رس یضایب

 اب .ییعب یداز ردیسالخ دوخاپ ردلماش هثن ومو رک ذ٥ کدو لیعث ردسیلخ

 ا وا شانا عج ین نظف سا هک اب وک هرزوا یر دش فز یاه هلا

 قآ یرب كنندلاو هک روند هداو لوث هل مک كناخ ( یداللا ) یک بتکو

 یدنهو هدوساو ضیا نوا نيب وهو ایسالخ ادلو تیار لوقت روت وا رییعت
 ف راعتم 1 یکیدید یس راق روید دسو رد نالوا لصاح هدب هحاجد یسداف و

 رهه كنموقو ردند هیلهاح یار هرس ) سالخ وا ( ردن دیاگ | سالخ ن دعس

 ندنیعت ۳ عاب انس هلبخ ن سابع رد لب هاسا ی زو ريب ز 2 لخ) يا یسهدرک سو

ETهتعاجا مفف فب دوخاب لیقع یب دوخاب لاله یت ب هلیعص كم ) سلاح (  

 ر دهن سانعم یقعشاف هدنشز و لعافت ( لات ( ردیعا ت رغیآ رب صوص

 كمالو ىف كناخ a لکا راک الا م عیرس یا سفح بارش لاقب رونید هبارش ۱۳

 لاش رونبد هاب شعوط زو هغېروق بورارص و طمسا یا سیلحب لر لاقت

 ۰ یتح هد رچالطصا هک یک یدا و كم دآ ضام ندنس هب راج برع هل وا هایش یر و

 سالخ ر دن دامسا هدر زو تاتک ( سال ( رد هي سالخ یرلثن وم رددحاحد نالوا

 ی كام" ردن داما هد زو دادش ) سالح ( ر دید بعد ا ی ۸ نسنالخ و و رگ ی

 ۳ یزوفو شای,كناب رولوا مسا "ید ندنسانعم سالخا و بلسلا یا سلنا عیرس



 : كفن فٽ اکی ا مبارلا نم هتاسخو هسخ نالفاب تسسخ لوقت ردهتسانعم قاوا ۱

 فالو رولوا هدستفو ینیدفارب یرلشید كوا بوریک هاب یجشآ وو روشد |

 هدشنزو همام ( ةساسخا ) رونلوا كم د هيدر تلاح هدارو اهطاطعا دمب هلا |

 یک قانواو نام” هچرادقمرب روند هنلع ینجهنیوآ بودیا یتفدچ كنسف تآ |
 لاا نم هساسخ هاطعا لاش رواد 4م رو ریفح و زآو هن ےس انعم سرفلا الع |

 اتسیسخ هبدحو اذا اب الف تسسحا ل وقت رد هنسانع» یاو سک و ید یدآ رو

 تشزو روند هش نودو قعلآ هليضفو یرسک كباخ ( سض ملا Ê هدیع اذا

 | هبلغ اذا هی لاقن رده! اتام قاوا بلاغ هنسات هه هدنص وصح شسروک و ۱

 ردا ياقا هتسنرب هدننزو ICRI AE لح را 1

 ۳ exp نود هیضف كباخ ( دساسلناو ) 4كك لا ( هسا ) مایع: ال نود یا

 هراشبد نالوا و ترم لوا كنهفا هدشسزو هیفس ( سس ا ) اسیسخ

 1 امن ةئانلا تزواج لاش رواوا اص هل رانا رف لا و دید ت وا وا هد وهعم

 ۱ تعفر لو هو روند هب هبد ر و هد تلامصخ هاو و هاتالا نود ااتسا یهو

 عفد اذا نالف سس ها عفر لاش و هدف ر هیف نوک الض تلعف اذا 4سا ص

 رونيد هرلهنسسا ق هنل وا لوادت 4۱ ندلا هد زو باتک ( ساسمنا ( اللف یا

 تان رم ) ساسخ الا ( ام ولوادتب فک لود یا r ساسخ روءالا هذه لاق

 امش العف تلعف یا نالفز تسا لوقت ردهنسانعم كلشيا سرا سیسخ رسک

 ۱ دی سا لاش نوت كغ رابتعاو دع سیسخ یهنسن رب )س اشضدالا (

 ۱ یا یخ تم :آرماو سس لجر لاقن رد هاب هک یوم ر وند هب یشک 7

 رد هن بانهم قلف لوادت هلا ندلا ی هاست رب هدنزو لعافت ( ی اعلا ) دحولا را

 رد ۸تس اعم كلنا تردابمو قبس بوذشوق هب هنس رب و هوا وادن اذا هوساحګ لاق

 ا كلبا ازمساو لزه لپو کس كنافو ىف كلاخ ( سفلنا ) هوردابت اذا هوسا لاق

 ر د هنسانعم لب هج زآو هب ازمتسا اذا لوالا بابلا نم اسفخ هسفخ لاق ردهنسانعم
 ۲ ۱۱ هفده اذا الا سفخ لاق ردهنساتعم قب ىبانبو الیاف هلك | اذا هسقخ لاقي

 جا مالکلاب قطن اذا هسفح لاش رد ةن دآنع» تكابوس زوس ن ع هک رح و همدآ ۶

 ۲ اذآ هالاسفخ لاقي ردهسانعم تمحما قوح لوق ىلع را یوصو عارصاا ق
 ]| كلبوس عادت رنک كيءزمه ( سافخالا ) | ربشک وا اليل "هیرنش
 ۱ لوف لم زا یوص و مالکلا نم جاب قطن اذا لچرلا سفخا لاقب ردهتسانعم

 . (سیفخاا ) هرشف رثکاوا AA نم سفخا لاقي ردهتسانعع كمحتااقوج
 | ن ماا: نم سفخ لاقل ردقدام برجا یاضم هلا ساغخا هدنزو ليش

 آسف لاقب ردهنسانعع قءازوا پونلاج هرب و لعف ( یفخأا ( سقخا



A.0 
۳۳۳۹ 

  یراهرز لوقلع هیلوا عومسم یززاوآو و هدنماکنه هراغ هلغثوا رافو لها |

 تک لات هلوا رمقچ یزاوآ كنبرلحالس هلفلوا ول هقلح ءدرخ یژنکا یرایکو
 اهل سیل عوردلا ةرثک نم تنصوا مهداقول ثوص اهل عمسيال تناك اذا ءاسرخ

 ءاس رحم هامر لاق یشان ندنعوقو نسادص روللوا قالطا هتفآو هیهاد و عقاعت
 یا ءاسرخ ةباص» لاق رونلوا قالطا ه هباعم نایلوا قربو دعرو ةيهادلآ یا

 همدآ نالوا نموناوا الصا رلههک هدننزو فتک ( سرنا ) قربالو دعر امف سیل
 هدننزو یلبح ( یسرظنا ) لیللاب مانبال ناک اذا سرخ لحر لاق رووا قالطا
 (ناسا رخ ) اوغرثال تراصاذا یسرخ هان لاقن زوند هبهقان نالوازمروک و الصا

 یاسارخ هدنتسن ردلقشم ی هدیدع دالب ردیدآ تیالو رب هدناربا زی كناخ

 هدننژ و ید رص رود یسرحو هل رسک تنیسو قدح كفلا روند ییسارخو

 كليا بير صوصخحم ماعط نوجا كلا لكا هبهسخول هدننزو لیعفت ( سپرها )
 دزو لعفت ( سرا ) امدالو ق مطا اذا ةأرملا ىلع سرخ لاق ردهنسانعم

 ءاسفنلا تس رخ لاقي ردهنسانعم كليا ذاخلا ماعط نوختا ىسضن یدنک هسخول
 هکردوب یأشنم * كل ةتسرحعال سفنای یمرخن * لثثا هنمو اهسفل ةسرللا تذخنا اذا
 مالک كردا حط د هلغءال وا یس هسک كج هیلیا محط هس رخ نولاخ هسخ ول رب

 برض هدنقح یندسک ردا اتتعا و یس هنر وما هدف یدلبا داربا یر و زم

 ضرا لاش رواد هرب تخم و بلص هد نازو لیسحز ( سيس را ) رونلوا
 اسس رخ ئالام لاقب ردلعتسم هدنماقم نرد هنسانعم هنتسنو هبلص یا سیس رخ

 س٤ ر خا لاق ردهتسانعم قلوا تک اس هدنزو ماج رحا ( سام رخالا ) ایش یا

 عوضخو عضاوو لذ سامرخاو نوا ةغدم سام رخالاک تكس اذا لجرا
 هدننژو جربذ ( سمرا ) هل عضخو لذ اذا هل سمرخا لاق ردهنسانعم كلا

 ىه كناخ ( سلا ) لظملا لیللا یا سهرنا ف یر لاقي رونید هبهجیک وک ارق |
 هک ردراجش مسا ( راجا سخ )روند هبءربس نانلوا ریبعت لورام هلیسهدش كنپس و
 موم هلکنآ رل وم هک روند هیوراد نانلوا ریبعت كلک او یورام كشاو اوجاوه

 دنه رددسکرب ندنسهلیق دالا هکرد سباح نا هلی كناخ ( نا رایو ید
 تن ی نالوا هبدایا بند هقلاع هرو لوق لع رد ردپ كنه دانالا یا 8
 بوع الصا هدشزو نامر ( ناسلنا ) ردنداععف ءاهد هدیسکیاو ردساح
 ( سلنا ) یک نادقرفو شعنلا ثانو بطقو ىدج روشد هرازدلي نالوا زا

 لاق ردهتسانعم قلق راو کو رق ك نسیم تستر وا
 هاد زورم( نیس ) ارهقح اید اسیسخ هلعح ادا لوالا بابلا نم اسخ هیصت

 سپسخ "یش لاق نزلوا قبال هنالابمو رابتعا الصا هکروتبد ه هنسن هیاهورفو "ید | |
craتع تع تاج حج ه کا  : > SEER TR RESTERین ی سا  RESETSتا اس عمر ام نر هه رم  
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 ا

 ۳ پا( س
 ۱ ندنکوام نودع هدشنزو همام ( هسابخ ) ردیععا یسرف درب رج ن اف دزو

 بافت و رهف یهنسن رب هدنزو لاعثفا ( ساتخالا ) ردبععا یرکسع مع رب كن رب

 بول آ ینلام كنهسکرب و ةبلاغم هذخا اذا هسبتخا لا ردهنسانعم قلآ 4عهح

 (سابلناو سبالناو سینا ) هب بهذ اذا هلام سبتخا لاقب ردهنسانعم كمرتوک
 "یشنم تسبجمام لوق ردهنسانعم مانتغا هدننزو لعفت ( سبها ) روند هئالسرا
 هح رڪح هلسانعم رډڅ روند هب داپ هدنن زو ليز ( سیردناخا ) تاثغا ام یا

 تفل شعبلا دنع ردشماناوا ضرمت هن ربسفت نکل بولوا قتعم ندهس ردخ و

 روسد هيەلسل مدق سیردنخ و را یا سبردنانا برش لاق ردب رعم ند هیمور

 مد سی ردسخ هدهیم ور نفل رد ج راش هعدق یا س ردنخ هطاح لاش

 لامعتسا ءهدارش قاطمو ذغا برص هدمب بویلیا رع هاش یکسا ههاوا هثسائعم

 نالوا كویلس بولوا زوم هکردیفدارمو هدنلزو یلدن- ( یلدنانا ) رلیدلیا

 ند رونید هپوک هلیئوکس كنار و یرکو یھ كناخ ( سرنا ) روشید هی هقان
 ( سا رفنا ) ندلا یا سرفناک عفا ینح برش لاقي رولک سورخ ییجج هنسانعم
 هک روید هنماعط تدالو هلی كناخ ( سرلنا ( رونید هب یځوک هدننزو دادش

 هفرغ ( هسرلنا ) ةدالولا ماعط وه و سرذنا لا اوعد لاقب رولوا تفاهض

 هاسفللا اوعطا لاق روید هماعط نانلق هيب نوحما هسخول نامه هدننزو

 نالوا کل هک ادعا ۵ا هدننزو روبص ( سورنا ) ةصاخ اهماعط یهو اهتسرخ
 هب هسخ ول شل وا بیر ماعط یراک دذ هس رخ نوحا یسیدنک و رونید هب هقان

 ردلا ةلیلقلا یا سو رخ اما لاش روید هب واخ نالوا 3 یدوسو روند

 ۱ | لجرا سرخ لاقی ردهنسانعم یتلوا رجا هللا پوک ییهنسنرب هلدیتصف ( سرلا )
 |[ ددهنتسانعم قلوا لالو زد مدآربو سر برش اذا عبارلا بابلا نم اسرخ

 ۲ روید هزملد هدشزو حا( سرخالا ) سرخا راص اذآ لج را سرخ لاقپ

 دفعنم یا سرخا لجر لاقب هلی كرلاخ رولک ناسرخ و رولک سورخ یتچ
 | هدوس نالوا دغلسس بونقلاج هد اق یشا ندنفلب وق سرخاو مالکلا نع ناسللا

 | یاشن لو لوش و ءانالا ف هل توصال راخ یا سرخا نیل لا روئلوا قالطا
 ۱۲ دخ اطنلیا سکعادص دوخايهفلوا ديعب ندغاط هكرونلوا قالطا هيم نالوا
 |[ توص هیف ععسب ۸ ناک اذا سرخا لع لاش هیلوا ع وم توص سکع هدنآ ھلغلوا
 | |[ سرخاهعج یاهللا هسرخ |لاقب رد هنسانعم قلاقزسل د هل سکته مه((سا رخ الا)یدص
 | ردیسا یمف ردیاح هک كماسشه نب تراح هللا ریغصت ةغيص ( سربخالا )

 | ی 3 وا قالطا هزکسع لوو رن وم كارخا هدننزو ءارح- ( ءاصرظنا )
 ےک عچع[عٍعحٍحِحٍِحِححچجچججججج



 كتسانحا هلوقم لوا و روتبد هنعاج قشراف ند هفت iE روند وک

 راهظا هدننز و لعف ( سوعلا ( روند ها رق هل ےس هایش رعصعم ) هاس وطا ( روید

 يویحآ نوا هنسن رو. مجش ادا لج زا سوح لاقي رد هنسانعم كليا تعاصش

 نراقم a سهدار ۱ رفس و عجوت اذا هل 2 لاق رد د هد س اعف قلوا ك اند رد :

 ها هنسن رب یوه کل بول وا هدندص روس هو زک هک رد هناا كابا تساقاو /

 ك ماقا اذا نال سو لاش رد رابع نتفمال وا هدزوآ تو هل هل وا لوغشم

 یا سوعسپ لازام لاش رد هنسانعم كکعک تبولاووا د وخای بولی وط هشجارب

 لاق  رذ هنسانعم قمردشراف بوتو هدناذو سل ( سبطا ) یطبو سح#
 یکدرکح هکردیعسا ماعطرپ پرعلا نیب سیحو هطاخ اذا اسیح سپحم یشا ساح
 یک کرک هنسیروق ادروغو نانلوا ربیع شکو غاي یناص ییامرخ شلراقح

 ا سيج وا اردل سیر را فاش ید قبرن ها ی

 # ساح سیا داع * لئلا هنمو روند يىل صم و صا نالوا مک ربغ و زو ؟یدر

 کام هڪ ر تشنه , ضعبلا دنع یدلیا دارب 1 یدو ۳ مالک هلکم روک هدناکترا

 ا رکصن دکدلیا مالو ببیعت یر a ۳۹ صخ# رب ر هلک عهدا ماکحا بول وا

 لوا هلکیا نبهو د زا ندن نیل بودا مایق هنص وصخ یاکحا كنه رو رم

 :ساح لاش درد هما کو بیا و مھک اله 0۳5 یا مهسح سی لاقب هنه و

 هن راچ :ندزاتهح 0 با هک روید هیشک لوش( سوا ) .هلتفاذا لیلا

 یلاعت هد ۳ رد ئاس رب سویح نایتفلا وا رد دیماسا هدننزو

 اناخ -( سلنا ) دینغلا یا ءاسابنا و هسابلنا ذخا لاق رونید هتینغ هيض اإ

 هرلەود لوک ا و روند هرلء ود شکرب يعط كناح (تاساولا ) روند هنهاکیعج

 ( نیاوهسالا ) روند هرهود قوح هدننزوآ یرکس ( یسوطا ) رفسلا ةدارا

 شح و هذا اذا سیا ساخ لاقن رول وا ردصم دنس اعم كليا داسا ر ول زد

 نکردا از نهسک زب نولاخ رب رک رد و یأشنم فو + دیش دسافلا داع یا

 : هم و ره تا ید ی هد و رد دسک ل وا نامز دود بودا بییعت و ر رعد هلکنر وک

 1 ر دل تس هنسانعم لاله ںیحو یدلبا دا ربا یموق رم مالک هسک ندا صا یلصم

 ۱ وون ( رب وقوع 1 ی هلیاونع قلوا هراج یساناو دیع یمانا هد هنا هکر ید ۱

 : لاق رد هنسانعم 3 وا یهنسن رب هدو سح ) سلنا )4 ءالغا لصف 8

 | دددنسانعم كليا یدعتو رظو هفكب هذخا اذا لوالا بابلا نم اسخ یشلا سخ ا "
 ]| هیسک ماظ كب هدنزو سوبع ( سویا ) هشعو هلط ءاذا هقح انالف هسخ لات
 "كرلاخ ( ءاسابلاو هسايلنا ) رونید هنالسراو مولظ ىا سوبخ لحر لاش روند

£ 2 



 ۱ رد هانم قلوا وکارق هک هدننزو ج رحد" ( سدنعلا ) روئاوا قالطا هک |

۱ ۰ 

 ام لاوحا و روما لوش هدننزو مکر ( سولا ) لیللاب بالط یا ساوغ 0

 لوا للغه هنیلراید و راد و هطاحا ینسهلجو عوقو دی. فناط رب هکروشوا ی ۱

 ی هبا و رگ یا ةتعساوح ام لاق روند دی هب ولطم ] چ ۰
 ام هی ل تست س

 مه لاش روید هني رابح اص یوشنو عرو هنر ) سنا ) دعاوهش هم ا عیارا ۱

 اذاو دما هيدبالا یا سن ود ود لاق هلوا زرعهدیا كفنم مد# رب ندنماقم ۳

 41 نر ۱ :E نر 3

 ۱ 78 ۳۰ الوا هدنرخاوا كآ ره شا و و روك سدان ی زلظاا و 3

۱ 

۴ 

 0 هنسانعم نر نوزو فیمش بودو د ندننوق هسکرب و زلفا اذا لیللا سد لاقب
 Si كمال و ىح كلاد و كباح ( سادن ) فعشو طف اذا ل را شدن لاقب
 یدوجو بواوا زوم و روید هبهفا نالوا "یطب و غآ یسرو, 4ہک
 1 ( سالا ) رواد هب هفان نالوا هغ رکو یوص تیایو روند هبهفاب نالوا كبو

 نالوا موک ڭهاکدج هد هبراع اءاد یا ندتعاصش طرف هک رداپب هیت
 باپلا نم اسنح هک رهاا طو سن نالف لاقب ردهنحانعم قالوا مزالم هنط-و

 تفادم و تماهش لوث هدشازو سا۴ ( سنودا ) نوقنم نوعر و یا تخ

 ندنفل رداممو بولوا نمهدیا یدمتو روج هن سیدنک هسکرب هک روند همدآ یحاص

 :یدیا یرقم هکردقراط نیا هدسنزو رون ( سونح ) دحا هم ال ناکم ق ماقا
 رد هانعع و ید س فح هک هتل رولت د هب ر وه هایص؛و نابزد هدن زو ج رز ( یفنلحا)

 | ثوبا لالخ اوساح لاقب یدنلوا رکذ هکر دیفدارمو هدننزو سوج ( سوما )
 اإ سوخو ةبالا [ دایدلا لالخ اوا ] یلاعت هلوق "یرقو ح راشلا لاق اوساچ ىن
 ۱ ب و دج“ اذا اهلیذ ةأرملا تساح لاش رد هنسانعم كعروس یا نکر روب

 بویمراقح پوریص ند رب دارم هکرد هنساتعم قعریص بوزوب یتسوب لواب لوا
 الوا دنلس ىف هطشک اذا پاهالا رارلا ساع لاقي رد قم ریص كرزوب یجردت

 هم و ردل تسد هنسانع» كلبا بلطو رج هنسن بوشال وط هدنفلارا ساتو الواف

 | دادش )س اولا ) ميف بلطیو مهلاخ# یا نالف یب سوح ای الف ۳ لو

 | ساوطهنا لاق رونید همدآ نالوا ردا بلط هنسن بوزک یتقو هجک اعاد هدننزو

۱ 
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 ٠٤
 تهن و مهاشغتف مہ تازت روما یا سولا بوطذنا لع تل لاش : یک نوه

  ) RAE Eنالوا سفللا :دیدش و هیهغا نالوا لوڪ هدننزو «ارج | ۱

 رونید هرا وود نالوا "یط» یرلتکر > نداعیم هلی كناح ( سولا ( روتید هبهقاب |

 هدیننزو لضفا (نیوفالا] اهاعیم نم كرلا تابطب یا سوح لپا لاقب
 أ دد دوت ندعابس و :یرح یا سوحا لتنو لاق رونبد دمدآ رادو یرح

 ) دم ی هصاضقو مدو زدهنسانعم تبارق قلنیق هلی كلا ( ةساولا

 نو ی نی
۳ 



 هک ردیعج كسجا ( سماحالا ) عجش اذا سمانا پابلا نم اج لجرلا سج
 هروک هننایپ كحراش تاموا ةيهادلا یا ساحالا دنه ف عقو مهلوقو یدنلوا ر 5

 هنیرلن اع“ یتفاضا هسماحا هلغملوا هشاطر فور عم هلتساجو تدش برعلانب دنه و

 دنه هروک هننایب تو یا فیفخح یظفل یب ندلواد ترثک و ردتفاضا

 زازبحا اعاد ندرارش لرانآ لئابق و ای یدیا یسهد رکرس كموق حیججش رب سماح الا

 هدننزو ناف کح ( شیلا ساج ) رلیدلیا هیانک ندهیهاد وه ها یدا راردیا

 ( ساجوذ ) ردندارعش لما نب ساجو یالیا دلوت هدیوبن دهع هک ردهسکرب ندب رک
 ملا سج لاش ردهنسانعم قمرواق تا هدشزو سا ( سجا ) ردعض وم رب

 هبضغا اذا الف سح لاقي ردهنسانعم قم راطو هالف اذا لوالا بابلا نم اسج

 كنا ( سج ) هسرج یا هنج تعم لوقت روند هنس هج هتسهآ كناسنا سچو
 هدننزو ل ( نیاز ہل مک كنمزه ( ساجالا ) ردیدآ عضومرپ هلل رسک

 سیمح و هبضغا اذا سج و هسجا لاق رد هنسانعم ققلراط یمدآ رب هدرلنو
 اذا ءاودلا سج لاقی ردهنسانعم قمهلواط هرزوا شتآ یی هنسن یسهلوقم اود
 كرهدیکو سیمحم هنسررواق هوهقو وباپل رد دنس انعم تو الیلف راننا لبع عضو

 لوقت روند ههمرواق هدشزو هنیفس ( هسا ) رد ینبم هانعم و قالطا هلع

 یدنلوا رکذ هکهع روند هردامب هدنزو ما ( سیا ) ةلقلا یا ا تک ا

 ناق روند ههنسن دیدش و یثاق و رونتلا یا سیا یف هاقلا لاقپ روند هروش و
 . ف رعیال نالف لاقن ردهنسانعم تمرح هدننزو هفغ ( سجا ) ددش یا سیج یش

 مج دونید هبهغبولبق لوق ىلع یروناج ایردرب هاف ( ةسجلا ) ةمرلا یا ةسجلا

 روند هناویحو ناسنا لوزهم هدننزو لیمز ( سیسمولا ) هلنیتهف ردسج یسنج
 بوتلتدش نوجا كنج هدننزو لاعتفا ( ساقحالا ) لوزهم یا سیسموح هنا لاق
 ( سامیجالا ) اجاه اذا ناکیدلا سفحا لاش ردهنسانعم كلبا ناجهو شور

 بضغ اذا لحرا سموجا لاقي ردهنسانعم لڳ هبضغ و مشخ هدننزو لاعیعفا
 ناما مدقم ندیوب ترضخ وجب هکر دن ةاعس و هدننزوءارج (اسنطا فا و
 طنالع ( سراجلا ) ردنطب رب ندنسدلیق هعيبض ( سجا ون ) یدیدلیا تیعبتو

 روند هیسک مادقم و ریلد و "یرچ و رونبد هنالسراو رونید همدآ دیدش هدننزو

 هفو رعم رب ( هب رکبلا سراجلا ما ) مادقم "یرج اذکو دیدش يا سراج ىلج ر لاق

 اوعقو لاق روند هبیهاودو تافآو هدنادش هلیعف كناح ( سیقاعا ) ردنوتاخ
 كليا ادي تئابخ هدنزو ج رحدن ( سقمهلا ) یهاودلاو دنادشلا یا سیقاطا ف
 هب هک ظم هدننزو ج ریز ( سدنلا ) ثبخم اذا لجرلا سقم لاق رد هنسانعم
 لیلا وه و" لیللا سدنلا قاورس لا جت ام نلط رود دل وک ارقو رواد
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 راص اذا اساسلحا یثلا سلعا لاقی رولوا یزهوک نوق کر د هنسانعم قاوا هدننیپ
 لاقپ ددهنسانعم قغالوط یقسهروج كنهسنر هدننزو لعفت ( للا ) یلحا ,

 سلم لافپ ردهثسانعم كليا تمافا هدرربو هب ماحو 4 فا اذا اذکل سلع

 رونیدهشی ورو نایلوا شراع روتف الصا هدنزو مرکم ( سلعا ) ماقا اذا ناکداپ
 هش نانلوا قاصلاو مازلا هرزوا هنسنربو هنع رعذیال راص اذا سلحم ریس لاقي

 سلما مازلا مالا اذه مزلا یا ربدلا ىلع سلحمالا وهام لاقي هنمو رووا قالطا
 طبالع ( ساللاو ) هدنزو طبلع ( سیللاو ) هدننزو رفعج ( سلطا ) ربدلا
 هبالسراورونید هیسک نالوامزالم یاد هب هنس رو رونید همدآ روالد و ردام هد زو

 هک دنا | سیلح و ردندارعش و رع نب سللح ردندیماسا هدننزو رفمج سلحو روت
 سبلح نی دمو یرالا سلح نب :یسیم نب سنوو ردیف كنهماسا یبا نب ثراح
 نب هپ وامه هک ردیسهبنک كنرب ندنبدمو ردندنیعبا" سلحوبا ردرلژدحم يروڪلا
 روداد هم دآ رداب دوب هدا زو لح فس ) سلبا ) ردشلیا تیاور ندءرف

 قوج هدشزو روفصع ( سوبلطا ) رونید هنالسرا هدننزو لیدنف ( سیلخا)

 هدننزو هجرحد ( ةسبلا ) :ربثک یا سوبلح لباو نأض لاقي روند هئاویح
 زومس هدننزو رزه ( سفلطا ) بهذ اذا لج لا سلح لاقي ردهنسانعم كمك
 سفلح سرفو لجر لاقی روند هناویحو ناسنا محو ولتا اقلطمو رونید هنویق
 تدش هدنرلصوصخ لاتفای نيد هسکرب هلنیتخف ( سا ) عضیلاو ربهلا ربثکلا ىا
 دتشا اذا عبارلا بابلا نم اس لجرلا سج لاقی ردهنسانعم قتلوا هرزوا تبالصو

 يانعم هدننزو رجا( سجالاو ) هدنزو فتك ( سا ) لاتفلا وا نیدلا ىف بلص و
 لاتفلاو نیدلا یف بالصتمو ددشتم یا سجاو سج لجر لاقب ردرلنص و ندرون نم ۱ 3

 ردا رولوا فصو ید ندهساج سجاو هلیض كاح رولک سج ىج كجا

 تكناح رولک سج ی هدکنو روشد هناکم ولتالص و كيو روند همدآ عیجشو

 قلتیفو قاروف سجاو بالص یا سج ةهنکماو بلص یا سما ناکم لاعب هلیمض
 سج و سماحا ىج ةدندش یا ءاسج هنس لاقیو دیدش یا سجا ماع لاقی روند هل
 كسجا هليمض كناح ( سا ) ةديدش یا سجو سماحا نونس ممتباصا لاقي رولک

 هرانآو هلیدج و هنانکو شیرق هدنیلهاج هلکنوب رونید هرلناکم ولتبالص هک ردیعج
 هبپوک ینعب هیاسج دوخاب نوجرلغدلوا بلصتم هدنند ما رلیدلوا بقلم رلتلوا عبات |

 شاپ لئام ههایبس هدننزو ءارج ( ءاسما ) رایدنلوا بیقلت نوجرلقدلوا یی
 قلتیف ءاسجو رد ینبم اکا قالطا ءاسج هیهمرکم بک رونید هیانب شلبا لیا رلخاط

 هدننزو فک( سلاو ) هدننزو رعما ( سیا ) یدنلوا رک ذ هک هت رونید هلی |]
 لاقي ردهتسانعم هعاجش قلوا ردام هدننزو همارک ( هساجلا ) رونید همدآ ردا
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 هدتشت زو بدرا ) مسلما ( هب قصلو هم زلاذا سمالا اذه یف سلمت لاقب رد هنسانعە

 سلح لحر لاش رروفلف هدابز هد دشم 8 نوحا و روند «مدآ نضر رح دوب ۱

 یوا كشر, كعلک لوح هدننرص كنمود هلنیتحف ( سالا ) صیرح یا محو
 تابلا نم اس اح ریعیلا ساح لاق رد هنسانعم قوا فاع هنسلص | نول كنهود

 یتالطا هج رف نالوا هجز آ ینا ( سولحا ) هنوال افلاحم هسلح عضوم ناک اذا عبارلا

 یشید لوش هدننزو ءارج ( ءاسلطا ) معما ليلقلا یا سولحم حرح لاش روئلوا

 سلحا هدنرک ذم هلوا هایس قشراق هما لزق ااج یرلیوت كنشهقرآ هک روند هنویق
 هب تطاتخا دقو دوسا اهرهظ رعش ناک اذا ءاساح ةاشو سلحا نأض لاق روند
 هغالئوا هضوح هک روند هردود لوش هلی كناح ( ءاساللا ) ءارچ ةرعش

 ندروک ذم سلح نالوا هنسانعم قوصلو موزل راهلوا هرزوا تموادمو تمزالم

 مان یزعلا دبد نب دملط یا ی ةلط هدشزو بارغ ( سالطا وا ) ردذوخأم
 ساللا ما یدنلوا لتق قرلوا رفاک هدنسمم دحا هکر دیس هبنک كنلغوا كەس

 ضوصع هنلانطا برء ) سااولا ( TE ىرازق كدلاخو كنەيما ن ىلعي

 تورح هناخ شد یک یسهناخ نوحروقط هدر زودو قثمو یعاریط رب ردنو وارب

 شب هنیرلقلارا كراناخ لوا هرکصندکدلیا عضو ریعب رعب ددع شب هدهناخرهو

 كنم ( سالحالا ) راردا قالطا سلاح هنر ره دل رادناخ لوا رارکح هر و زه

 تادد» و سلاحا هسلا اذا ریعبلا س ۳ لاش رد هنسانعم قعاللوح یراوط رک

 ترطما اذا ءامسلا تسلحا لاش رد هنساتعم قمردغای رومغب یاد هدرخ هدر
 عیللا ف هنیغ اذا هسلحا لاقی ردهنسانعم قعءادل آ یییزشو اباد اقیقد | رطم
 | ساخ لجنر لاقیو سلفا اذا لحرلا ساحا لاقت ردهتسانعم قلوا سلقمو
 سلحا لات ردهنسانعم كعروت یزو 3رب دا وا قوح هلیسهداز ثابو سلفم

 کروا هلکمرومس هلیسهدایز هود ( سالعسالا ) هترتکب ضرالا یطغ اذا تالا

 هتیکر اذا مانسلا سلعا لاقب ردهنسانعم قهالمق بورو غاي هدنزرط لوح نوتب
 لاق رد هنسانعم كء رو یک لوح یزو رب :هلغل وا قوح كب ثتابو مهسا شقداو

 هرزواهحو قمالوا قرافم وقروق همدآربو هنرثکب ضرالا ىطغ اذا ثامللا سلعسا

 ندننرفو تاب هدنآ هکرونید هرب لوش مدن ژو هنسحم ( ةسلصا ) هقس مو هعاب ||

 رب دک اا تالا راص | ذا ناس ضرا لاش هلوا هدنز رط شفشود لوح

E saیزم ر ها هايس یول ی“ ییا ش اتا هنت وب دن زو  

 هناخ یرله رعب لوا هرز وا دن نال وا دوې هدن رلثبب هدعت رار ۱ رح ید ۳۷ شوب

 ` وص هسکرب و هق را فب ۸ اذا فولغا انالف سلعسا لاش رد هنس انعم قلوا ضراع

 ادا ءانا سلعسا لاش رد هنسانعم قاءاص ا بویلبا فرص هنسهکابو هنسال رپ

 ویو و اور م
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 دولوا دونشخ ندرپ هدومو بولپراط ندرپ هدورب ۵ روند همدآ رفمکبس لوشو
 | یذلا اذکو نیطبو لوک | اذکو هیف ربغال مغطو دنرلغ یا سفیخ وه لاقب هوا

 1 ليه كنافو كناح ( ءاسیفطاو ) هبا دم ( هاسفیحا ) 'یش رغ نم یضررو بطغب

 یانعمهبآ سفیح هدرلنو هدنلزو یرره ( یسفیلاو ) هدننزو یارغ ( یمافطاو )
 قسیدنکش اب اماد هک روئید هیسک لو هدننزو لفوص ( سفیلا ) ردرلفدام هدلوا
 رردیاباضغا هلا زوس ینیدنج وق هلکمنرکوا ینیوخ سکره هک هلوا ردا باسا

 بول وا مارآ یہ هدفاش هدنزو لعیفت ( سفیعلا ) بضخم یا سفیح لجر لاقت
 ىلع لج را سايح لاقب ردهنسانعم كلبا بالقناو تکرح بونانبوا هوا یرب
 كانا لكا هلیوکس كنافو یصف كناح ( سفللا ) لدلحو ةيلع كر اذا مینا

 لج رفس( سلدفطا ) لک | اذا یناثلا بابلا نم اسفح لج را سفح لاق رد هنساتعع
 رونید هنروع نابزدو ءایح ی هدننزو ج ربز ( سنفطا ) روند هئروع هايس هدننزو

 لجر لاشو ناسللا ةئذبلا ءایطا ةليلقلا یا سئفح ةأرما لاقب رونید همدآ هروحو

 روند هرودو وی ینراف هدننزو لج رفس ( ًانفلا ) قللتا رهغصلا یا سفیح
 عضو هنر ندنتلآ یر كنءود هاک هک رونید هلوج هلک كلاح ( سلخا)
 سالح ایج رد زیاج هد رلنتحف رردا سا هلآ هدیح طاسب 2 رب هه هاکو زردا

 رهظ ىلع ءاسک وهو سللنا ىلع دعق لا هدننزو هلع رولک هساحو رولک سولحو

 ۱ هنسیگد رد كنب رلفوا راقو باشلا رح تیم تیبلا ف طس و عدربلا تح ریعبلآ

 یک ړل یربغ بودا رارق هدنس هلاخ اعادو رونلوا قالطا دمدآ رکو رود

 ( سلح وتب ) هناکم حربب ل اذا هتیب سلح وه لاقي رووا قالطا هیسک نالوا

 | :فتک ( سلخا) ردیسهنک كشا ق قجتاق ( سلح ما ) ردنطبرب ندنس هلق دزا

 ۱ ساح لجر لاق رونبد همدآ رداب و روند ةي درد كنراقوا راق یخد وب هدننزو

 ریز ( سیلح ) لصر رح یا سلح لجر لاقت روند هیسک صضیرحو عاش یا

 || نی سیلح و 2 رای نیس نی دیز, نب يا را AS هدننزو

  EEREی  EAEا ( سلنا 11

 بابلا نم الح ربعبلا سلح لاقي رد هنساتعم كمتروا لوح هراوط هلیئوکس كمالو |
 هنسانعم قمردغای روغي نامز قوح تلوبو سلح هاشغذا ىناثلا ستملدرکه 

 ىلخو اهرطم ماد اذا ءاعلا تسلح لاق ردبا هطاحا یک رالبق لوح هری رد [۱
 یخاومو قایلاو دهعل ایا سلما می لاش ردتغل ہد هلل رسک كناح رونید داج و دهع 1

 زا اذا قدصلاسلح لاقت ردهتسانعم قلآ ها دقن هنیرب هضیرف لماع نال آ ینناکز
 قوا مزالم هرزوا یقمانوا ڭكغنم الت تا هب هنسنر و هضد رقلا اک دقتلا ذخا
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 نموق یرثا كشلبا هدهبرض هکر وند هلق نیکسکتیاخب ليف كناح ( ساتم )

 یا ساحمح لحر لاق روند همدآ دریاوح و رابه یا ساخهح فیس لاقت

 با ( ساسلا ) ردتماج رب ند ع ( ساصمطا و ) ردنا تاد ررو داوح

 هدرخ ساسحو رار دیا هرومالص بود روق هکرونبد ها هد رخ عور هدن زو

 ماطق ( ساسح ) روید هن رایدنپرقو هن رلتتسک كن هنسسن رو هنیرلقپ رق شاط

 مجول راهظا هک ایوک ردبا ظفلت هدنقو ینیدلوب ینبولطم مدآرب هکردهلگرب هدشنژو
 ) ساسح الا ( RS ك٤د لوا دویشمو سوسح ددل اف هد رهت دوخا ردنا

 یقتکرح كهنسن رو كلو كمروكو قلو و كلبا ناک و نظ هاب سک كنه ریه

 هند وو هتننظ اذا "یشلا تسسحا لوقت ردهنسانعم كلیا كردو سح ینو وچ
 تبسحا پودبا بلق های یی هیات نیس هکرولوا هاکو هسح تدحوو هتلک و هب سصداو

 ردندف فخ ذاوش وو هلا هدحاو نيس رار د تسحا بودا فیفا اضعب و رارید

 رد هنسانعم كملکید بوروا قلوق هنمالک سا هدشزو لعف ( نسخاا ۱

 لاقي روسلوا ریبعت و هدسک یسیوا روناوا ربسیعت كلعا تایصکید
 قمردشارآ یرابخا و ثداوح كسانو مونلا ثیدح عقسی یا سسحع# نالف
 لی رت ف هنمو ح راشلا لاق ردص وصحم هرابخا قلعتم هربخ نکل ردهسانعم

 ( ساسحالا ) امهربخ اوبلطت یاهب الا [هیخاو فسو نم اوسسعفا اوبهذا یتبایآ]
 تانسا تسسحا لاقت ردهتسانعم قغافوا ب ووق هتسن و هدنزو لاخفنا
 ردهن انعم كرد هئوا یرب هدنزو لزلزت ( سلا ) تنامو تعطقنا اذا

 ردهنسانعم كمکود بونافوا یرلیوت كنود و كرح اذا مايقلل سك لاه
 ةمطاف ردداسا هل یعط كلا ( هسح ) تئاح اذا لبالا رابوا تلا لاش ,

 رح كناح ( تایاسطا ) رد هندحم هیاببصالا هنسح ن هلادبع ن دجا تب

 هلك لصالا ىف هدننزو رعرع ( سخا ) رووا قالطا ءرلوص هجا رب هدهیاب
 یوصح بو ج دشت رب دهن لع اا راپ رع ردبک م ندنظفل سح نالوا عجوت
 تیک رب هدعب 9 1 دلیفیفخ و یدیدشت كنيسو یعذ كناح راربد سح هسیحآ

 یی پودا فرصت ندنوو رولوا ك٤د هاو :آ هک)یدید سفت بودیا

 نا رظن هنسانعم كد هاو :آ یرصالا لبق هتسانغم عجو راهظا رلیدید هسی

 نامه قرلوا ديلا رفص یتسیدنک بوذا بصغو بین یساپشاو لاوما عیج كنالف
 قبال یتح هلام باهذب رربد نه هنفلخ ال هدرب كد مردا اشیا ها هاو .آ

 ردبقل كندحم ما نادغص ن دمع ن ىلع هدننزو ذفتق ا ( دنسانعم * یش هنم

 هئا ظیلغو دنمونت یک ینالسرا یک هکروند هیسک لوش هدننزو رره ( سفیطا )

 رود ةمدآ نطو لوک او هلوا نمار هشیارب و لگد زهر ندنلا الصا بولوا

۷ 
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 صسحو وص الو هکر ح یا اسرج الو اسح 4 میس ام لاش ردهنسانعم تک رح

 كنہرو م بویلروک یدشک نکردا رور ندکبرف هنشر هدشزو رفا سیسحو

 هرا ۸و ېیرف نم صف سدف لوقت رونید هسس هجول ریک هئوک لایغ نایدیشبا
 تعمم ام لوقت روید هسع افلطم و نانا هئوص یا هسیسحو هسح تعم نکلو

 روید هعجوو درد نالوا ضراع هدالولا دهب هوتا ءاسشنو اوص یا اسح هئم

 قارحا بولاچ یانابو ؛دالولا دعب اهذخأپ امجو یااسح ءاسفلا یدت لاق
 هنسن هلثدسانم سسو د رملا هق رحا یا هالکلا سلا سح لاقب روند هفووص ندا

 ءاجاذا یا "یشلاب "یشلایا نی الب سا قالا لوقت هنمو رونلوا لامعتسا هنسانعم

 هلکشید هسس ول ربک سحو هنناشنو را كن هنسن رپ سا هثم لعفاف يحال نم “یش
 موهفم هلا تازاجم هجزآ یندنس هیهنسن هجزآ ندا روهظ اکس ندفرطرب هک ایوک
 رولوا ردصم سحو رولوا مهفنم كيد هليا قوج یغدنس هسرول وا قوج ندمالک
 ید قردلوا مسا هروک هننای كحراش یدنلوا رک ذ هکه ت هنسانعم كليا روعش
 تلا هلیحف و یمنک كا ( ةحلا ) كاردالا یا سلا میلس وه لاقب ردلمعتسم

 هدننزو سوساچ ( سوسالا ) ءوس ةلاحم یا ءوس هسح تاب لاقي رد هنسانعم
 ردلهعتسم هدنالوا راد همش هلیجو قلعتم هربخ هلا اح لوق ىلع ردیفدامو

 هل قلتیفو موتشم یا سوساح لجر لاقب رونید هیسک زسروغوا سوساحو
 لاصینسا یی یثاوم هکرونبد های قلتیق یخد وب هدننزو روبص ( سوسطا ) روند

 هربد ءلیحف كناحو كيم ( ةا ) ةديدش یا سوسحو سوساح هنس لاق ردیا
 كنهساح هلیحف كلاح ( ساولا )ساتم قلوا نخ توص لحم روئلوا قالطا

 نانلوا ریبعت سملو قوذو مشو رصبو عم هدناسنا ردهنتسانعم هکر دم هک ردیعج
 هلسس توق نالوا عودوم ندنربره ردنرابع ندهرهاظ عاشم و هسج یاوق

 ندکوکو قوفوص ضدالا ساوحو ردا كاردا ینتیفیک كاسوسحم “یش ناسنا

 ردنا لاصینسا ینتاتابل كر هکردنرابع .ندیشاومو هک رکجو لبو .ولط ناغای
 ردهنسانعم قموف تا هرزوا یروف شن آ نوحما كعشپ هدننزو هلزاز ( ةا )
 قاق یدازو هلان ف آ وضع رو را ىلع هتلعج اذا محملا تسحسح لوقت

 ۸ دددت كنيسو ىحف كناح ( ناسح ) عجو اذا لجرلا نه-> لاقب ردهتسانعم

 هک رد حراش رد داخ یارعش هنع هللا یضر تب ن ناتح رد يلع لحر رب

 رکاو رولوا فرصنمریغ هسروند ردییزو نالعف بودبا قتشم ندنطفل سج رکا

 لا و رولوا هیلصا یون ارز رولوا فرصنم هسروتید لاعف ندنسهک نسح
 زا ناسح ما ةيرقو ناسح ةيرق الح ردبدآ .هیرق رب هدننایم لوقاعلا ربد هللا طساو
 | ددنراعتم هلکغد نا ضرا هکرددآ هیرق رب هدنرق هکم و ردفو رعم هلا

 ۲ ` ساما



۷۹۰ 
eم ی سس  

 شزوها+ لما هنمو سرع وهف تفس یا هم ر و
 برض هدک دلیا بییعت شبحرب ۸ تیعنا تیاغب رول نه لثم نزاع وهو ثم نم

 یچج هنسانعف ھهق سس روند هب هنسن شغل ر وغوا هدنز و هنیقس ) ةسيرلا ( رولل وا

 ۱ مدق ا دوره ددم نام ز ندنرزوا هدنزو مدقا ) سرخالا ( رود هغحراو د

 حر

 رهدلا یا سرلا هيلع ینا یداع يدق یا سرحا یش لاقل روند هب هست

 ىلجلا رشد نا هدننزو ریب ز ) سد رح ) ردعضومرپ هدننززو رویص ) سو رح (

 هنس واق قشمد هل سصق كفلاو دید ) یمرج ) ردیحس یر وا نایفس هکر دیعسا

 هدشزو لعفت ( سرعلا ) رددآ نصحرب هدنساضق بلح و رهدآ هیرق رب بیرق

 ( سامرلا ) لطف /غاردنم نره لوقت ردهنسانعم قفقص ندهتسن رب یدو

 روند هرب بو سلما یا سامرح داب لاش روند هرب سلما و زود هدننزو ساط رق

 ۳ ج رز هکردعج ندنظفل سمرح ( سمارطا )ذبلص یا سام رح ضرا لاقب
 اح ( سا ) ةبدج دادش یا سمارح ناونس لاش رونید هرالپ قلتیقو قاروف

 ىا است هدف تلا لوقت BEA 7 هاید دشت كنيس و ىح

 ردهنسانعم لاصیتسا و هلتف اذا لوالا پابلا نم اسح هسح لاقب ردهنسانعم لتقو

 سح لاق رد هتسانعم یناعغاشف هبا یغاشق یراوط و مهلصاتسا اذا مهسح لاقب
 درا سح لاقش ردهنسانعم قق یانابن قوغوص و ةسحماب ابار ضش اذا ةبادلا

 ۱ و نا ا كي هسک رب هل رم سڪ كناح سحو سح و هقرحا اذا "کلا

 یاثلاپابلا نم اسحو اسح هل تسسح و هل تسسح لوقت رد هنسانعم كلبا تقفشو

 ۱ رد هنس ادعم ٠ كليا لصاح روعش بودا لاردا یهنسن رو هل تفقو اذا میاراو

 هرزوا یروق شنآ نوحا كمروشبو ه ترعشو هتلبع اذا "یا تسسح لوقت

 ۱ كما نلیموک هلوکو ربا ىلع هتلعج اذا محلا تسسح لوقت ردهتسانعم قموق تا

 تسسح لوش رد هتسانعم كمربود شن آ 7 هنن رزوا نوجا كش تا دوخای

 رد هنیسانعم كليا لصاح نیش هبهنسن رو لا ريخ لع اصعل اب ار ددر اذا راثلا

 هاب هينا نیس هک رولوا هاکو تنقا اذا عیارلا بابلانم اسح هب تسسح لوقت
 ٽئش ثیح نم یا كسبو كسح نم هب تیا برعلا لوشو رارد تبسح هلا بلق

 هنناپ كح راش یدیشلیا سفت هلی رابع كتفاطو دهحنم هدنسهدام.س فلوم

 رکو قوح درک هلغلوا هتسانعم بلطلا یف قفر سو ءاصقتسا سح هدارو هروک

 رول وا ك٤د روتک بول آ نامه لو كسرولو هدربذو كسراپب هن هللا سسحت زآ

 رنک كناح ( سا ) هنتسانعم نوح رف روند هاف رک كم ( دا )
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 غ ہما اذا ررسلا ف سدح لاش ردهنتسسانعم كروب "ريت "رمت و عارملا ىف

 لع یشم اذا نالف سدح لاش ردهنسانعم كمك یدازوا نوزوا هنفلیغ وط و
 اذا املا سدح لاقب ردهتسسانعم قمروتاپ نوعا عذ ینویف و ة رسم هَش رط

 هلو رهم هاش مهل ځذ یا فش را هفط« مهل سدح نولوش هئم و غٍذلل اهمهخا

 ځذ ران ویف لوزهمو نو ز هلو کس رب هيرا ا١4 نالف ییعب و راثا “نط

 ی هفا سدحو ررردنیوس یشنآ هکلب بویمشب السا ندن لا ره لاک هکیدلیا

 کرده رب هلنینعفف ( سدح ) اهخانا اذا ةقالا سدح لاقي ردهتسانعم كمرکوچ
 ىلع ناهلس ترمنخ لصالا ف رونلوا ظفلت نوجا رازآو رجز ینم رطاف ندباود
 تياغو لامعتسا رطاف اعاد بولوا یععا كموقرب هدننامز مالسلا هیلعو ايب

 هک وش رلیدبا را رپبو ریکلد ندرلن آ یععق رطاق ندنرلقدلوا ردا دیدشنو فینعت

 هدنعق وم رازآ و رحز درهدیک یدا رردبا ترفن هسلیا رکذ ییظفل سدح هسکرب

 ردهظع نطبرب ندبع ( سدح ونب ) راردا سدع هلنیع رلطعبو رلیدلیا لامعتسا
 ردددتپمبا سدع لوق ىلع سدح نی عيڪو هک ردندامسا هلی ( سدح )
 هب تغلب لوقت هنمو رونید هنتیامن كننادیم یشوق هدشنزو باتک ( سادملا )
 ردلم ذس ۶ هتسانعم بلطءهدننزو سلجم ( سدحا ) الا یرحم ىتلا ةيافلایا سادحا

 درفرب ينعي كج هيفليب هدننزو لعفت ( سدحأا ) بلطملا ىا سدعلا ديعب نالف لاقت
 لاش ردهنسانعم قلوا هدندیق كلا كاردا ثداوح و رابخا قرهیعوطو كرهیفلیب

 ( سرا ) هب عیال ثیحنم اهلی ناداراو اهربح اذا رابخالا نعو رابخالا سدح

 ردهتسانعع كليا ظفح هدنژو هسارف ( ةسارلا و ) هلیوکس كنارو یصف كناح
 رهد سرحو سراح وهف هظفح اذا لوالا پابلا نم هسارحو اسرح هسرح لاقي

 رب و رهد یا سرح هیلع یضم لاقب یک سلفا رولک سرحا یجب رود هنامزو
 هقرس اذا افلا بابلا نم اسرح "یثلا سرح لاقب رد هتسانعم قلروغوا .هنس

 عیارلا بابلا نم اسرح لجرلا سرح لاش ردهنسانعم قلوا رمعم نامز قوچو
 هلنتخف رولکسرح ی رونید هنابهکنو ظفاح ( سرال-| ) الیوط هنامز شاع اذا
 نیطالسهک روند هنابساب هلنیتحخف ( یمرا ) هدننزو مادخ رولک سارحو سارحاو

 رد سنج مسآ هکردید رفم كنظفل سرح ردرالک و م هنتسارحو ظفح كنم لءرتاد ءارماو
 ما هکر بد حراش هدنزو مادخ روند سارح هدنعج رولوا یک یورو مور

 هکرکم رغد ثراح هدندرقم كوو یدلوا لخاد تین یای ندنغیدلوا سنج
 هدارا یمانعم سنج مسا هک هنلوا رابتعا تیفصو پونلوا هظحالم تسارح یاتعم

 ره رونید هغاط ییا هدندالب هعصعص نی ماع یب هلیحف كناح ( ناسرلا ) زفلوا
 ردهنسانعم قلروغ وا هتسنرب هدنزو لاعقفا ) سارتح الا ) رد سرح هټن رب
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 لیبیسل و هلصا سس اهربغ و مرک وا لخت نم هبحاص هفف و "یش لک وضو اسح

 ) هتسطا ۱ دن نم ایر هلاحر نوت هر هدامب, یدو هدننزو مکر ) سا ( دتلغ

 رذعتم" ماکت هرزوا نایب و تقالط هکرونید.هغلتقتوط نالوا هدناسل هدننزو هفرغ
 هدننزو ریما ( سیا ») دندارا دنفمالطلا ردم یهو سب هال و لا

 سیبح سرف لاقب روند ه آ نالوا فوقوم هلآ لیس ف نوخما ةازع یندو

 ی ٿاذ ( ردیدآ 3 ر هدنساصق هقر سیبح و هلا لییس كا فوقوم یا

 (سبحلاو سوبحا ) ردهداروا هایس لبج نالوا بقلم هللا اظ هکر دعضوم رپ هد هکم
 (سابح الا)روند هلآ نالوا فوقوم نوعا ةا هللا لیبس ق هدرلنون هدننزو مرکم

 اذآ هتسرف خا لاق ردهنسانغف كلا ففو تا نوها اک
 هلا بتشداچ یشارف قحاح هدننزو لیعفت ( سیبصلا ) هلا لیس ق افوقوم هلعح
 هللا لیس ف یی هنسن رو هب هب رس اذا سعلاب شارفلا تسدح لوقت ردهنسانعماكع روا

 لآ لیس ف هرک لعحو هلص ا یل اذا "یشا سدح لاقي رد هنسانعم كلبا فق و

 هرهود كاب یوص لوش ردیعج كنهسیبح ( سیاباو ) هدزوا بسن ( ةسیالا )

 بوتل هدهناخ نوعا قمل آ یرلود نامه بویئلوا لامعتسا هکرودل وا قالطا

 لاقي هن رانعم قفلوا ساح و كلبا سح رولوا مزالو یدعتم هد ارزو لاعتفا

 س هرزوا هنس رب هسکرب هدنن زو لعف ) سلا ( ستحاف هح یا هستحا

 هيلع هفتن سح اذا اذک لع سج لاقب رد هنساذنعم قمروط بونلغب هلا سح

 ( سوبح ) اسوبع رخالا ام دحاو لک لعجوا هتسح اذا هبحاص سباح لاقت

 روند هنن رلکشوک هودو هری زوق نالوا هروحو هریخ هدننزو لح فسا سفرا (

 بولوا] مزالم هنیرب یک یسیهاپس دعاقت اعاد هدننزو لجرفس ( سلبلا )

 ناکلاب میقم یا سیلبح لجر لاقی روند همدآ نالوا زءادلق و مکه فرط رب
 | لاق رد هنسانعم كليا نيم و نظ هليعف فلاح ( سدلا ) هبحریال
 كمالك رو هيف نخ و نظ اذا یاشاو لوالا بابلا نم BIE En) هيف سد

 كلبا لایخو مهو هن وک هقشب هدنب واساو ا كص وصخ رب كلذک هدنموهفمو انعم

 نع ییغلب لوش و مو مهو اذا رومالاو مالکلا یناعم ف سدح لاش رد هتسشانعم

 هتطو اذا هسدح لاقب ردهنسانعم تفکح بوصب هلقایاو هدصق اذا هسدح لاق
 هلغ اذا هسدح لاش ردهنس.انعم قعص) ۱۳ بولوا بلاغ هدتع وط شروکو

 جدیه 2
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 یا تویلاو رودلا لالش اوداچ لافب ردهنسانعم قعشالوط بوزک هئوا یرب

 سوج هدننزو لاعتفا ( سایتجالا ) ردندنیعبا"سوج نب مشضو ةرافلل امنیاو ددرت

 قالطا هالسرا هدننزو دادش ( ساولبا ) هساچ ینمب هساتجا لاقن ردهنب انعم
 مع نب ساوج و نایح نب ساوج و هبطق نب شاوجو لطعف نب ساوجو رووا
 ردندشعاجج ناسرخ ینب هکمیعن نب ساوجو ردب رب كنتعاج ميعفلا نب هکثراطا نا

 هل اموج لاق رولوا رکذ اعابا هنلنال عوج هی كيج ( سولبا ) رد لا رعش
 كيج (هیسوج ) ردهنسانعم عوج هدتفل لیذه سوج هکرد حراش اسوجو
 ردندا روا یسوابا ناثع نا ندش دم رد هب رق رب هد رق صج هدماش هی

 شیهچ لوق ىلع رداع ییضاا سوا نب سیهج ردنداعسا هدننزو ریبز ( سیهج )
 رددآ لجر رب 4۸يهف كيج ( ناسبج ) رد هلا همه نيش هکرذ د زی ن
 ردپ رغفا كرلامرخ میج هکرونید هنجاغآ اعرخ سنجرب هیصف كيج ( ناوسیلبا )
 قالطا هموقرم لخم هیبشتلاب رد هنسانعم بئاوذ هکر دپ رعم یسراف ناوسیک
 لاعت هنوس رحم یدشوا

 دعقم ( سبلاو ) هیئوکس كناب و ىف كناح ( سلعا ) ( مما ۱۱ لصف
 اب و اسبح هسبح لاقب ردقج هوا قموقیلآ هکرد هتسانعم كلبا منم هدنزو
 | سح هب لاقب ردهنسانعم تعا سح و هالخ دض نعي هعنم اذا ناكا بابلا نم

 ویو رد دزیایز هد رسک كياح هدو ردب دآ لبحرب دوخا عضوم رو ةعاخش یا

 صبح لاقش ردهنسانعم كليا فقو تآ هللا لیبس ىف نوحا :ازرغو رونید هغاط

 كمروا هلا بشراچ یشارف قحاتیو ىلاعت هلا لیبس ىف افوقوم هلعج اذا سرفلا
 لربك كناح ( سيلا ) هتزئس اذا سعلاب شارفلا تسبح لوقت رد هن انعم
 ردبادس هلا ران آ ینکوا نوجما قموقیل [ ییوص هکرونبد هرشاط و هرلج اغآ لوش
 3 دولیکرا وص هدنآ هکروتید هرب نالوا هدنزرط هعنصم و ردزناج هدیهف كنا
 | سی+ابههجو حح لاقب روند هبهعرقمو هلاقسدو روند هنغاشوق هفو جدوهو
  هترزوا كنآ هک روند هبس# راچ نالوا حرط هرزوا یثارف قاتو همرقلا یا
 پولک ندارو ندازوا پویلوا یسهدام هکروتند هیوص لوشو رارووا بو
  هکرونید هک زالب شفوک لوشو هل :دمال عوم یا سح ءالا اذه لاق هلوا شکرب

 | اغوا یورد كرداچ هک رارروک هنطسو ینآ بولیوط یعیمص رادقمرب رابع
 | دولوا قالطا هنهورک هدای هلنیتخ ( سا ) نوحما قاوا هجم ور هل وت رپ كنآ
 یهلا برق و ةلاجر یا ریثک سبح شیلا یف لاقب نوجمرلقدلاق وریک ندرلیراوس
 ثداو عیب یلصا هک یک راقعو تاغابو راجشا رونید هرلهنسن شفلوا فقو هلیدصق

  سبتحا لاق رووا لیست یالصاح و تالغو سح ندنالاح یمهلوقم نهرو



 دا

 كسرفرب صوص هنسهلبق یصق ینب دوخای ليقع ىنب هلیض كي( سلاجم ) رونید

 شسیماوح ییج روند هنرغعص وص هک ردیبرعم یسرافشیمواک ( سومالا ۱ ردیما

 لاقب ردهنتسانعم قکوط غای هدننزو سولج ( سوما ) ردهسوماج قتوم رولک

 كيوص یرثک | دج هکرلیدید راضعیو دج اذا لوالا]بابلا نم اسوج كدولا سج
 نعسلا سج و ءالا دج لاقبف رونلوا لامعتشا سج هدهنسن راسو غایو هدنسکوط
 تبهذدق ناک اذا سماج تابن لاق روند هتابب شمع یتوارطو بات ( سمالیآ )

 هاه رخ ید وذ ك ولب رو روید هو ود ولب ر هدنزو هذ ) هسا ( هتض وصف

 نکل بوراو هنسهح رد قلوا یرب ره هک روند هنغر وق ام رخ لوشو رود

 هدسیزو نچ ) ةسجا ( هیلوا ییحالص دیحه و لوات هلغل وا یاقو كب زونه

 قوغوص لوث هدننزوهیساج ( ةيساجلا ) رانلا یا ةسحلا دقوا لاق رود هشتآ

 ءال ااف سمح ةدراب یا ةيساج ةليل لاقب هلوا دمجهراوص هدنآ هکرونید ههچک
 ( ةسمالا ( ردلکد ع وع“ ید رقم روند هرادنم ع و رب رلیحف كيج ( سیماطا (

 ایهعض وم ف دشت یا ةسماج ةرڪص لاقن رود هايف نالوا راداب و تبا هدنرب

 الثم ردعا ندع و و و روند میس و فن ص رب ندایشا هاب حک كمح ) سنا (

 یج رڏعو رب لدنسنح هود اقلطم ود ولی و و ردسنح ر ندع ام 1 ه ود "

 سنج لاقی ردهنسانعم قکوط هلنیتخف ( سنلبا ) رولک سونجو رولک سانچا

 تیکس( سینا ) قیرع یا سینج وه لاق رونید هناویحو ناسنا نالوا قیعو
 رول وا 9 r ف هدانا ثرفص هضاب یول هک ردیمسا قلاب هوڪ ر هدنن زو

 كاذ سنام اذه لاق ردلمعتسم هنسانعم هاشهو لک اشم هلی كيم ( سناحما )

 بولوا یرب ره كنامرخ هزات هلیئوکس كنونو یحف كيج ( سنا ) هلك اشم یا

 اهلک جد اذآ لوالا بابلا نه انجو ةيط را تسنج لاقي رد هنسانعم قلو لاک

 :ندنسهدام سنج هد ژو لیعش ) سینجاا ( ادحاو ًاسنح ث راص انا نعي

 لقت ود یدد رد هیماع تفل ىسەدام هساخو سا یمصا لددب رد نا یرهوح

 یه رو زره ءدام یعصا هک رد حراس یدا یا ندا فیل اتو عضو باتک مان

 هنص وصخ قاقتشاو فیرصت هلغلوا ی عربغ هکلبو دماج هکلب بویلیا راکنااسٌآر

 سوح "یشلا ساج لاش ردهنس-انعم كليا بلط قرەهردشارا ینسهنوا كئيثرب ا( ناسوخاو )توکم واو و یف كيج ( سوم لا ) ردشما لوا هداداضر

 یرلقلارا كراوا و لرلدهبوا نوجا تراغو ءاصقتسالاب هبلط اذا اناسوحو اسوح
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 لاش روند همد آ هسولوح و رجاع و فیمط هدن زو فک ( سف لاو )

 هدننزو ربما ( سیفلبا ) روتبد هبهیامورفو مكو مدف فیعض یا سفجو سفج وه

 دعلم ( سلجاو ) هدشنزو دوعف ( سوللبا )"روند هبهیامورفو مئل یندوب
 یاثلا بابلا نم اسلجمو اسولج لجرا سلج لاقي ردهنسانعم قمروتوا هدنزو
 هدراصب كفلوم یدلوا رک ذ هدنلصف دوعف هاقم نالوا هدنرلنب هلا دوعف و دعق اذا
 هلسبس تظاف هدعب ردعشوم هنبرب نالوا ظیلف كشرا سلج لصا هروک هاي

 هدعب قمروتوا هدهروک ذم ضرا هلتسانم لواو یدلوا ام هللا سلح یدالب دحت

 قغدووا هلرمسک كنهزمه ( سالجالا ) یدناوا لامعتسا هدقمروتوا افلطم
 ( دةتسلعلاو ) هیرمنک كمال ( سلجما ) هئدعقا یا هتسلجا لوقت ردهنسانعم

 هک ردتلاح و عون اب هل مک كيج ( هللاا ) روند هرب قجهروئوا ردناکم سا

 ریبعت هلا شروئوا ندن [ هدزءاسل رولا مهفنم انعمرب از هرزوا لعف طفل ندنآ

 ( ةسلملا ) سلام لا ال نوكي ىلا ةلالا یه و ةلملا نسل هلا لاقي روثل وا

 سولللا رشک یا ةهسلج لجر لاش روند همدآ سوللا ربشک هدننزو هدۆئ

 كسلجاوه لوقت رود هیسک نالوا نیشنمه هلا مدآرب هلبرسک كيج ( سللبا )
 سلجومدف یا سلج لجر لاقب روتلوا قالطا همدآ هلوحو زجاعو كسلاجم یا
 رد هنسانعم نیشنمهیخدوب هدننزو سینا ( يللا ) ردلجررب ندب عهعییر نبهرماع نب
 مات پابح ن زیزعلا دبع سیلح "یضاف و كلام یا كسلح و كسلج وه لا

 لاق ا هرلمدآ نالوا ندنمه هدننزو عاطق ) سالا ( ردیق) كيدحم و بیدا

 ظلخ كشرا هلياوكذس, كمال و یضف كيج ( سللبا ) كژالح یا كسالخ مه
 نوفو و اظیلغ التع یا اسلح | لوقت روند هلا یوقو روند هنی رب نال وا

 لاب نالف هداقو رونید هبهقان نالوا ظرلغ و ولو يص یسهدوکو رونید هجاعآ

 نالوا رر و وا هدنسانفیسهناخاع ادو لسعلا يق یا سلح هاب الا لاش رونی د هنس هی

 شبلا دنع و ح ربتال ءاتفلا ىف سلخ تناکاذا سلح ةارا لاق روید هبواخ

 ۱هدتسهناخ یرثکا هک روند هنوناخ نالوا یمهیحاص ناشو یر هدننیب یوق

 رونید هنسهکلوا دم سلج و ةشرش یا سلج ةأرما لاش رولوا هرزوا تماقا
 ریدع روند هنلوک وص و سلجملا لها یا سلبا ماق لاق رونيد هسلجم لاو

 نوزوا و هنسانعم بقو روند هروقحو هکیلد تملک 1 وص هدرلغاط و هتتسانعم

 كيج ( ینللنا ) روند هغاط تانک و هتسانعم رج روند هبهدوو روتبد هقوا

 هتفدح لوحام یا ةيسلح نسحا ام لاقب رونید هنسهروح كنهايس كزوک هل رسک

 رد رلبیاح# دوس نب سالجو ورع نب سالج رددیماسا هدننزو باغ ( ساللا )

 ]| ہنس ەت لک هکردپرعم یسراف نفلک هلیعف كنهددشم مالو ىمض كيج ( ناسلملا )
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 E اوا ) روند هیسک ندا سس یرس نالواراد هرش هدننزو را
 كيسو نصف كيج ( اساسا ) ردفورعم هدا ساوح هکر دیفدارمو هدننزوا

 لاجد بودیا سسحت رابخا اعاد رولوا هدرحم رازج هک ردیعسا روناجرب هلیدندشت
 هدشیدح نانلوا تیاوز ندنرلتیضح یراد ميعهر وکه ناي كحراش ردبا لتقث هن وعلم

 ذخا هکروتلوا قالطا هداتسرا لوخ هدنلو داعش (شاا
 هل وا رهران و راترب بودل دتا یتس ەپ ییعی هلوا روم هلی هپ هراکش ییدلیا

 رد لئاو نب بیلک لتا هرم نب ساسجو ردفورعم زجاررب بیطق نب ساسجو
 هنع هللایضر یراد می هک رید مجزنم ردندنیعپات عابنا ساسج نب نجادبعو
 هبهطارب هلیا هتنروف ردشایا لر فل وم ییهساسح نالوا روک ذم هدنسهرومشم هصق
 یداردا ملکت یک ناسنا هی بودیا فداصت هروناج ولغاپرب هدن رک دشود

 ثئبداحا شک یدیشلیا ناب یفیدلوا هساسح یم” هدنراقدروص یتسفن ندودنک

 باتک (ساسج ) یدا یسیشروصربخ كلاجد رویم ردتبثم هصقو هدنربره
 هود هلیرسک كيج ( سج ) ردیردپ لقرب کرد یھتلا عیید نب هبشن نا هد زو
 ناوی دنس نو لاعتفا ( سایسنعالا ) هدندنناوصا وااو حز صوصخ هد

 اذا ءالکلا لبالا تسشجا لاق رد هنسانعف قمالتوا قرءریدشارا هلیزرعآ یرباچ

 رکبوا هی وکس كن همم نش امرنییو یرسک كولو كيج (سنشج ) اساعک هتعر
 ( سعلبا ) رد سنشج نب دجا نب دمع رکبوا لوا هکردیمسا یدح كئدحم ماد

 لع رددل وم و و هنسانعه عیج روند هرس و ط اغ لوکس كعو یھف كيج

 قلصت نسقشفاب هدننزو روفصع ( سوسعلنا ) رونید هرب یرلک دکود تساحت لوق

 3 لعفت ( ( سم يلا ( مهد رمصق یا سوسعح لحر لاق رونید هرودو

 رادو شخ هیسکرو رذقت اذا لجرلاسعج لاق ردهنسانعم یتشالیب هتساجت
 رفصع ( سعلا ) هناسلپ اذ اذا هللخرا سعج لاق ردهتسانعم تكلیوسزوس
 هنسانعم قئام روند همدآ نقشاشو همس هدنزو روفصع ( سویععاو ) هدننزو

 رونید هتساجم هدننزو روفصع ( سوم! ) قئام یا سوبعجو سنعجوه لاقت
 عضو ندرب ی هیعبط "ضف عوچ هدننزو هجرحد ( هسا ) هنسانعم عیج

 ( ساعلبا ) ةدحاو ةرع سوما عضو اذا لجرلا سمج لاقي ردهنسانعم كمع
 هدنتفل لیذه ( نیماعلا ) رود همدآ نالوا هسمج لها هدننزو طالع

 وضرب هدندرو هنیبض یب هلی كيج ( هشومطا ) رونید هنیرلخاعا اهرخ

 ( سفلا ) رونید هش رکحو قو هکر دی ولقم سنا ( سناعلبا ) ردیدآ

Eلاش رد هنساتعم قنوا شا و تهی و هباتک ( دسافلا و )  

 هلبرسک كيج ( سفلجا ) ما اذا عیارلا بابلانم ةساقج و اسقچ لجرلا سفج
 نیسسسسس سین رب سا
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 رددآ هبرفرب هدساضق یر 4رصا 1 واو ) ناصسرواب ) ردهداروا یرازم

  ردیرعم هوک یسهک هقورد هیرف رب هدنساشف نامفصا هيم كفاق ( ناسرواجهف )
 هنن هتسهآ روند هىو هنویف شفا ضوا هدنتفو هک هدننزو هفس ( ةسيرلا )

 :نکراچوا شوق ہل مدک كنءزمه ( سارجالا ) نوهیغ,دا وا قوسو ذخا هليا سس
 هودو س ٽوص تبع اذا راطلا س رحا لوقت رد هنساعم كمردلتس یز ذاق

 یس هيا ریپ كلاونو ادج اذا یداطا سرجا لاقب رد هنسانعم كلبا تامغن هسک نروس

 سس ناسنا روناج یجنریو تاض اذا للا سرجا لاقب ردهنسانهم قمەدشفف
 ( سيرا ) ناسنالا سرج عم اذا عبسلا سرچا لاقي ردهنسانعم كقشيا
 یاریبدلو لقعو یأر هلکلبا هبرش بحاص یدآرب ثداوحو روما هدننزو لیعفت
 ابروارهبخ هتلعج یا هتکحو هثرج اذا رومالاهتسرجن لاقي ردهنسانعم لق یک
 ,مب مم اذا موقلاب سرج لاقب ردهنسانعم یتاقا وسرو رییشت یدآرب و یأزا کو

 هبسشکا اذا هسربجا لاقب رده انعم باسشک | هدننزو لاعتفا (.سارنجالا )

 همدآ دندتشو یرپا هدننزو طبالع ( سفارلاو ) هدناژو ساطرق ( ساربا )

 دسا رونید هنالسرا نالوا نکفا راکش و رونید هود كك را ول هج ویو رونید
 اذا هسفرحلاقب ردهتسانعم قلاچ هرب هدننزو هجرحد ( هسفرلبا ) هنسانعم روصه

 هللدش و هعّنص اذا هسفرج لاق ردهنسانعم قمل آ بوریص ینعوجم كتيش ریو هعرص
 هدنن زو لدنع ( سفنرلبا ) ادیدش هلکا اذا هسفرج لاقب هنسانعم كليا لکا

 ( ساهر+ا ) دیدش من لجر یا سفنرج ءاج لاقب ونید همدآ دیدش و یریا
 (سلا) رونید هنالسرا دیدشو ظیلغو رونید همدآ دنمونتو مسج هدننزو ساط رق

 "یشلا سج لاقب ردهتسانعم یتلقوپ هللا لا ییهتسنرب هلیدیدشت كنيمو یصف كيج
 رابخالا سج لاقش ردهنسانعم قمردشارآربخو هديب هس اذا لوالا بابلا نم اج

 لاقب ردلمعتسم هدةنسانعم قمردشارا نوجا كارد یبهنسن رب هیازوکو اهصحفت انا
 لادلیحف كيجو كيم ( سما ) نبتب یا تشتسرل هیلارظنلادحا اذا:هنیع هننج

 امهاوفاو اہک انحا * لثلاقو رولک ساجیمج رونید هعضوم ج هناقوب بوروس

 قجهنلقوب نوجا كلب ینرلکل زوم یرلنعآ دوی یراهنح كراەود نعي * اهساجم
 هلکلبا تلالد هننوفو نم ییدلیا برش و لک یک کرک هود اریز ردرلرب

 هدنقح هندن ندا تلالد هننطاب لاح رهاظ زلاق تجاحهلغلقو هللا لا یتسهدوک
 ةا قیض نالف هدرب كخ؛د رد راط یلق كيهسک نالفرلب عو رونلوا بر

 رنا سس لاقب رد هنسانعم قمردشازاربخ هدننزو لعفت ( سلا ) رربد

 ىلاعت هللازئسام اوعدو رهظام اوذخ یا [ اوسسحمالو ] ىلاعت هلوقو هصعغ اذا

 | ( سيسملاو سوساملا ) تاروعلانع اوثح الوا رومالا نطاوب نع اوصع الوا
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 یا هسحد و هسعح نم »و لاش ر داف اا کم و دیک و ھهق اذا االف a لاش

 هشحاچیا اساعج هسحاج لاش ر د هتسانعم هعفادم هدننزو لاتق ( ناسا )مرکب

 هدننزو ریما ( سیدج ) هجاز اذا هسحاج لاقب رد هنسانعم هجازمو هعفاد ینمپ

 . ردفععم لوق ىلع ردیدآ نطبرب .ندنس هلق ملل هلنیتعف ( سدج ) ردپدآ بقرب
 شمالوا تراعو عدرزو ثرح ) ةس دالا ( ردقل وا ها 4.4 یا نالوا باوص

 ثرح لو رعت ۸ تناک اذا ےس داج ضرا لاق رولک سداوح یج رود ا

 سردنمو مد كتاب سداحو هاب راشعا صاخ فص و روش د ید سداج او

 بوشکب و سراد یا سداجالا رادلانم م قیام ی روند هنتمالع و را نالوا

 هناق ٠ ش.دوقو "یشنم دتشاام کوه سدا 2 لاق روند ههنسنشلو ٽدش

 رونید هنموم لابو رونید هکنیس یرویس قفوا هدننزو ج رز ( سحرطا ) رونید
 نبطلا اذک و عش یا سجرج هد قو ءاج لاق روند ههفیگو روند هنموم رهمو

 لع ردیعسا ناشیذ ربمغی رب هدنزو لیدنف ) سيخرج ( فيصلا اذک و هب مح یذلا

 ول .ریک لوق لع هسداس هر وکس كنار و یف نیح ها ۱ مالساهیلعو انس

 هسرونلوا ر ؟کذ اد رفنه ضعبلا دنعو ردتفل هد هرم ہک كھج روند هننساو و

 یسهلوقم یفدارمو رعد نربح رربد اس رح هل كوما الثم رول وا ح وتفم مج

 اروند اسرجالو اسح هل تععثام الثم رولوا روسکم مج هسیا رولوا نراقم هظفل

 یاثلاو لوالا بابلا نم ۳ اس نر هس رح لاق رد هنتسانعم قم الپ ی هتسن رب س رحو

 یحم لاقی و ا یا هم س رح یدنع لوقت روند هک ولب رب ندهنسن ریو RY ذأ

 ؛ ملكت اذا لجرلا سرج لاقپ ردهنیسانعم كلبا ملکت و ةغناط یا لیللانم سرج

 ماكت اذا لجرلا سرج لاقیردهنسانعم ملكت دوب هدننزو لعفت ( سرجلا )
 یا سرج قدص نم وه لاقب ردهتسانعم داینبو لصا هلیرسک كيج ( سرما )
 رراضا هننوپ كود روند هب هنس نالوا رعت داچا خف( سرا ) لصا
 تونص تعس لوقت ردقح لوا یرلاچ یراصن دام کرو ید هک اچ یرلفدلاج و

 ردیمسا بلک رب سرج و هببرمنب یذلا اذكو ربعبلا قنعق قلعي یدلاوهو سرما
 ریز ( سیرج ) ردتیاور بحاص ندنعپات عابنا هنیزم نب نام نب مطال ن سرجو
 (.سورام لا ) ردندنعب ات | هدیسیکیا هک ردیردب كفوع هلا نجرلادبع هدش زو

 هدتزو روبص ( سورج ) لوک | یا سوراج لچر لاش روشنید همدآ لوک ا
 ردیدآ وصر هد دروب ليقع قب هدن راید دح و ردیدآ ۳ هد هب ږغ هل ا ءار ۳

 تروصو یراد هجهرق هدیکرت هک ردیعما هلغ قورعم هلیعف كواو ( سروالا )
 یسراف سرواک ا رهاظ ردقحهلوا یراد هدرخ یراک دد یراد زاوح و یسراد

 ييصح نب ةديرب نب هلادبع ندنیعبا ردهبرقرپ هدنساضقورم ( هسرواج ) ردیپ رعم
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 قالطا هبکوک ییا هدننزو نادادش ( ناسابتلا ) روید سایت هنر ره روث وا
 بیذکنو لاطبا ییهنسنرب کرد هرب هی ہک كنيسو كن ( یی ) روئوا

 پسو نمل لوق یلص ردکءد ردلطاو بذکو وهل دزو سوب رولوا داريا هدنعقوم
 رادمیه لوا كنبدو كند یک هکت ینعیراعح یس عبصال لافیو رددننادا نرشنو

 ید هدروبنم عقوم هتبسانموب رولوا كمید هقج یف سیتلاک نک یسپ سپ ردکید
 رازآ ثوس صومحخ هکم ردنود ی ەکت ه4برممک 4 اب ( ست سن ) یدلوا لابعتسا

 یتلف عمو لولذو مار رپلعت یککرک یا هدننزو لیعفت ( یببتثا ) ردیسهیاکح

 هللد و هضار اذا هسرف سیلت لاق ردبا سنوم یک هکن هک ایوک ردهنسانعم
 لاقب روتلوا ربپعت كفلهکت هکردهنسانعم قماص كاهکن یکیشید ( سابتتسالا )
 ( ةسياتلا ) زرعت اذا ليلذلل برشي لثموهو سیتلاک تراص اذا "رنعلا تسیتتسا

 ردهسانعم كليا نامدا ههلسل رب هدشنزو لاعف ( ساتكاو ) هدش زو هلعافم

 كليا هضراعم هدنبب ثكاک ریز هیسکرب و هسرام اذا اسان و ةسياتم هسبا لاق
 هعفاد اذا هسا لاق ردهنسانعم هعفادمو هساک اذاهسا* لاق رد هثسانعم

 هیسک ن اجنارکو لیقثو ربخ ییودماج هیرمسک كيج ( سلبا ) ( ملا لس 9
 هیسک یدرورنکو قچلآو روند هرجافو قسافو هلوازما رب هشیارب الصا هک رونید
 حورلا لیغ دماج یا سجوه لاقب رونید هی هبامورفو مو همدآ نابجو ققروفو
 هب یل آو رونید هنسیرواپ وآو اللا اذكو نابلا اذكو یدرلا اذكو قسافلا اذكو

 صبا یا سبا هالط لاقب رولک سوبجو نسابجا یرلعج هنسانعم صج روتید
 ( سوبا ) روید هدسیرواب وبآو هب هیامو رفو مث دو هدننزو ریما ( سیبلبا )

 یا سوبچ لجر لاقب رونید هصش تعفنمو رخ یب سکانو ید هدتنزو روبص
 نوبام ( سوبا ) رونید هیسک نوزو فیعض هدشنزو رجا ( سحالا ) لسف

 اعیاظ یی یا سوبج سوحلا اذه نا تعم لاق رووا رییعت زکک هکرونید هیسک
 كلام نب لیفطو رد نب نافربزو لبجوا نامه فصتم هللاا هدتلهاج نوأم یعی
 ریقح مجرم یدیا یع كرذنم نب نامعن نالوا ءربح كم هک یدیا رذنلا نب سرباقو
 بتک ضعب ییدایا ثدح هدهنللا هيلع نوع رف لوا كا هروکذم تلع هکر

 هلفلوا لوبج هلیاربجتو ربکت طرف هکنوج نوملم ردشلوا نمرظن ةديسر هدنآربتعم
 مارا ولکرد روس هرب یزوو لیلذت یرفاک لوا یرلتیضح العو لج قح
 .( سبجلا ) ردوب یغد یباقع ع ونرب دروغو رک یلاعت هلابذایعلا ردشلیا لیکتتو

 ( سحا ) رتخن اذا لج را سن لاقب رد هنسانعم كعرو ینلاصینلاص هدننزو لعفت

 لخد اذا ِثلاثلا بابلا نم اسعج هيف سعج لاش رد هنسانعم كمریک هدننزو ی

 ردهتسانعم كلتا لتفو هشدخ و هحدک اذا هدلح سحچلاق رد هتسانعم قمالم رطو
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 یا هلا هسعتا لاش .ردهنسانعم كليا كاله هل رسک كن,نمه ( ساعتالا ) طحا

 روند هراهسک نالوا طقاسو كلاه هدشزو فتك ( سعتلاو سعاتلا ) هکلها
 كلهم نيغو ىحف كنا ( سغتلا ) طقاسو كلاه یا سعتو سعات لجر لاق
 هماعو هلیعف كنات ( سیلفت ) رونید هنس هج راپ باصم هجرادقمرب هداوه هلن وکس
 راصح .ییا یس زاد زدهرومشم دل نالوا یللا زاد كناتسخرک ززداوومکت
 ( نالت ) ردهداز ۲ ندنفلکت شت آ هلفقح بوبانیقراهلبا ییادخ هدنراماج و ردطبح

 هقابو غاب ردروهشم ربش نالوا یتخ یاب كنسهکلوا برغم هلک كم و كن
 لقشم یعالفو نوصح هاو بولوا ِتنح "هو یریره هلیارا هیراج رابناو
 هنکس ) ةسلتلا ) ردفانکالا هعیسو هدلبرب یوتحم یرلناهلو یرلهاس رت ددعتمو

 هک رونید هب هنسن كحوکر ب شمل روا ندنغاریب ام رخو روند هیدیصخو هباخ هدننزو

 هيب هب هشیش هب هح رص هحاو نوزوایزاغو ی راک دنیا رببعت هعقف دا رک داره

 2 سلاف ۳ عضو لاش رونید هذس هتسک ارقد و رار وقهنسن هنحا ردك ین ز

 ندمور رح ر رخ هدننزو نکس( سیم ) ردلکد ا اف کات هس ڪڪ

 ( سنوت )رول وا تنها هنا بابا 1دا امد زود و
 هبارخ مان هنحاط رق EN نالوا یللا ةدعاف كن هیقب رفا دالب هدننزو سنوه

 ردندنيدحم هک کر یستلا دمع نب دمو ردشفلوا ريت و ءان ندنضاقنا كنمدلب
 مان هیردنکسا هدهیش رفا لحاس هروک هننای كحراش ردیقاب لسئالحورد یردنکسا
 مرک لاقب :ردهتتسانعم . تعیط و قلم ھي كنا ( شولا») ىه وانغ هدقر
 یا قدص سوت نموه لاش ٍردهتسانعم لصاو یوصو ماد ةعیسطلا یا شوتلا

 هلاس وب یا هیلغ ءاعد اسوحو هلاس و لاقت رد هنسانعم سوح و سويو قدص لصا

 هک کود .دنکک را تن عاطو لکو توطآ هناتو

 نکیا كج وک ندنآ ینعی روند هنکک را نالوا هدنشابر لوق لع رونلوا ربت

 رولک ءاسویتمو هدننزو هنع رولک هیلو رولک سایتا و سوی ییجرفلوا قالطا
 دا کی نوعا قعاص هکرونند هبیب هکبت هدننزو دادش ( سابتلا ) یک ءاخویشم
 دبی لوش هدننزو ءارج ( ءاسلا ) ردیف راد ن دیو ندنیدم سایتو ردنا

 ا هکنت هلفلوا نوزوا ي یر كنربع عاط یرزون و کر

 نلیوط لعولا ی رقک اھا رق قلا یهو سیاه یا اسب ربع لا هلوا

3yهنشهویش كلهکت هدنزو هیفوفیک ( دیس وستلاو ) هدننزو هیقیس 1  

 سیا لثم هنوک یا هيسوسپئو هیس هیف لاقي رونلواریبعت قلوا یسهکت هکروید

 هب راځ دعس ون هلیاو روس د هک ردندآ عضوم رب هدهبداب هدننزو باتک ( سایت (

 قالطا هغاط یکیا هدهیداپ هدننزو ناباتک ( ناسا ) یدلوارفظم ورعونب بودا
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 كفل هدئدا رفم یفلد نکل ررید ید نفلذاکا سروناب هلکلءا تنواعم هوس رارب

 هک ر دمو عم هلیعض كلا ( سرلا ) دردم وسیم هرزوا قاوا قلاب كویپ یرلکدید نیفلت
 كن" رولک سارتو هدننژو هبنع رولک هسرو رولک سارا یچ روید هافلق
 نالوا دنیلفو نشخ و تشرد كب ندش را سر و هی كات رولک سو رو 4ہک

 (هظيلغو ضدالادجنم یهو شدالانم سراانتهجاو لوقت روئوا قالطا هبهعطق
 نل غیا نافلقو روند همد ًآولناقلف ینعی هنحاص نافلف هدنزو دادش ( سا ملا )
 لیعفت ( سيرا ) روید هتعنص قلیحافلف هدنزو هباتک ( هسارزنلا ) روند هیسک

 لج راس رت لاقب رد هنسانعم كفلربس هدنس هسک اناقلق هدنن زو لعفت (سرتكاو) هدننزو

 عضو هنبدرآ نوا قمالجآ وباف هدنن زوربنم ( سرنلا ) سرتلابرتسن اذا سرت

 سرنم قرهلوا یسراف هدلصاوب رووا قالطا هغایطو هیوکروسس نیل نانلوا

 تم ردرضاح ی ند نلدیس رب هک لینوکس كنارو یصف كنا و ثكيمیدیا

 نس ندرلیذوم راسو قراس هقیدل وا هدندرآ كن وا ج اغآو هسحاص هناخ ایوک

 سزا هدهاکنج الاعرلیهد سرم پودبا بی مت هدمب ردا باطخوید هق یک
 هلیسودنک افلطم هدننزو هسنکم ( ةسرتملا ( ردذ وخ ام ندوب هباقو ناثوا ربعت

 هدن زو ذفنق ( سم زنا ( ردزاج ,ددلیهف كيم ر روند هئي نا وا رست بوک

 رولوا ولیکزجو ول هشوک یفرطره یکی عبس یاصن 2 هنشپ رج عون رب

 یب سمرو رونلواریعت لقب یجآو یسالقب مصم دکردیعسا یرمصم ءالقاب لوق ىلع
 هدننزو ناوفنع ( ناسمرت ) ردعومسم هدرلیهف كنا ردد آوص رب هدندرو دسا

 رونیدهراءهرابقو هراهکت شموک هی كنات ( سمارتلا ) رد هبرقرب هدنساضق صج
 هبادرمم نالوا هدنتا آرب هدننزو هذفنق ( ةسمرتلا ) ردد رقم سهر هنسانعم ناج

 برحهدنازو هجرحد ( ةسمرتلا ) ابادرس یا ضرالاتح هسم رترفح لاق رونید

 لاق ردهنسانعم كلبا تبوبیغ بون رک نداغوغو شروش یمهلوقم هتفو

 ردهنسانعم هدر لوصا هلنیتعض ( سسلا ) بغشوا برح نع بیغت اذا نالق سمرت

 هلییوکس كنيعو یحف كن" ( سعتلا ) ةيدرلا لوصالا یا سسنلانم مه لاقب
 اذا عبارلاو ثلاثلا بابلانم اسعت سعت و لجرلاسعت لاقب رد هنسانعم قلوا كاله

 هنسانعم قلغب هرزوا زوی پوباق قایا هداعوب لصا اکاله یا هلاعت لاقو كله
 هباکحونسربد اسعت تسعن ندم ا باپ هدنروص باطخ هد رلاتعم عیج ردع وض وم

 هلاهسعت لاقي رولوا یدعتم سعتو نسرید سعت ندعبار باب هدناروص تبیغو
 شع اذا لجرلاسعت لاقب ردهنسانعم كعود هرزوا زو بوباق قایاو هکلها یا

 ردهنسانعم لوا قریاو مثلا یا سعلا لهاوه لاق ردهنسانعم رشو طقس و
 اذاهل رتمنم سعت لاق ردهنسانعم قلوا طقاس ندهبرو دعب اذا لحرایعت لاقب

 طا
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 ۱ مژفاوا ردسا هکیدا یسراف هایش اب ا تقراد سنا لر
 قردلوا مساو رلیدلیا فیرصت هفیص ندنآ بودبا حوتفم یاب هالیب رعت هدعب هتسانعم

 هب هطلخ اذا اسو هبهساپ لاقت ردهنسانعم قمردش راف پوناق سو و ردلیعتسم ید

 ىلع الادبع نب نسح و نشخ اذا "یشلاساب لاق ردهنسانعم قلوا نشخو تشردو

 هکدت رد هنساتعم ققلاص هدنزو ج رحد ) صسرهشلا )ردد دم یناغصلا یعوبلا

 یضف كناب ( سبلا ) رتضنب یا سربهتیو سره لاقب رد هباتعم و ید س ربت
 ثلاثلا بابلانم اسب هيلع سپ لاق ردهنسانعم كليا تأرح هلیئوکس كناهو
 روید همدآ عاجش و ردامو روشد هالسرا هدنن زو ردیح بلا ( )48 اذا

 یا انسب تیأر لوقت رونید هنوتاخ یشیورو لزوکو ا یا سهبوه لا
 دن وضع ماقتا دا یعیرا لازدا ترعلایب کر درسا هتک و یا

 هیسریب ردیسهبنک كراج نب مصیه/ ندسجراوخ ( سمپ "وبا ) یدبا لثم برض
 قفلاص هدننزو لعیفت ( سییتلا ) ردرلبوسنماک | ج راوخ ةفناط نانلوا قالطا
 ع هعم "یشال یا سه ءاح لاش هنم و روت اذا لج رلا سس لاش رد هنسانعم

 سیم نت دو رق ردندماسا هدي ژو رەب ز ( و ام یتلاص شو لا

 1 قرەلوا ديلا رفض ندهدلبرپ مدآ رب هدننززو 0 ادن ( سلبا ) ردن دنیعب ات

 ( سنپلا ) "یشهعم سیل دلبنم ارط اذا نالف سلببت لاق ردهنسانعم لک هقح

 یا سنابال سنپیوه لاش روئید همدآ نما کو لیقوابق یدوجو هدشزورفعج
 سن ن دمو روند هب هود لک را لولذ و مارو روید هنالسرا و مخط لیش

 ۱ هلیس هیاب لعاف مسا ( سنمشلاو ) هلیس هين رفصم ( سنیملا ) ردثد یزورلا
 فک را لولذ و مار ید و هدننززو طب الع ( سناملا ) رونید وا هدرلن و

 لحرلاس دم لاش رد هنسانعم قفلاص هدننزو و اک ا ) روند دارت

 n ردد 1 اضق رب هدنسهیحات سصم دیعص A یرقهف ( یسنپم ( زا اذا

 هدننزو نادیم ( ناسی ) ردیدآ هیحانرپ هدنساضق هطقرس رهش هدسلدنا هدننزو سیل
 مح ادبع فو رم هلکع د لضاف "یضاق رد هب رق رب هدنساضق و مو رده رق رب هدماش

 هدننزو كيو ( كسب ) ردیدآ عضومرپ هدهماعلو ردنداروا یناسیبلاییع نب

 یححف كناب ( سیبلا ) ردکعد اکس قزایو اکس یاوردتفرو تفأر هک هکردیفدارمو

 اسی سید, لجرلاساب لاقب ردهنسانعمقاق هدرز آ هلیاهرفطوریک یسان لینوکس كتابو
 لحاس الاح ردید آ هب رقرب هدننزو باح ( سايب ( مهاذآ و سانلالع رک اذا

 لاعت هوعب ر ر ONE هبصق یرلک دید سايب هدهاش رحم

 ندر روا اوده دنزو هرس اخ یا زر لا ) « ةيقوفلا ءاتلا لصف

 بورب و هقرآ نوعسلوا صالخ بوزو كنهسک نالوا قی ع ضعب هکر دندآ روناعرب
 ,۱ ت ت —©©©=
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 ندلآ دولوا تبا هدصشوم ما سلا نع عقاو هدرمعم ء رها رهالن ناه

 رردیا ریپعت یا كيب همام ردرتمو بوفم تیاغب نهد نالوا لصاح

 ىا سالبم ةقال لاق روشد هبهفا شین وک تیافب هدننزو بارع ( سالبلا )
 سلبا لاق ردها قلوا دیفو هلک كره (سالبالا ) ةمبسلا هسکعا

 لیزازص رب اذا لجرلا سلبا لاقب ردهنسانعم یتاوا ریو سئب اذا لجرلا
 كب هقا سالباو رد يما مس ا دوشاپ ردد لانعم و قالطا سیلبا هبهنمالا هيلع

 ةدش نم غرب ماذا ةقالا 9 لاش ردهنسانعم یف یوا راس یشا ندکهنس وک

 هکروئلوا رک ذ نوجما هجوارم هنسهلک سولع هدننزو روبص ( سولبلا ) ةعبضلا
 یئ كلاب ( سلو ) اش یا اسولبالو اسولع تفذام لوقت روند ه ریحان ماعط

 هدنازو بحاص ( سلا ) امن یاعت هلا انذاعا ردیعسا نی“ رب هدنهج هلیحف كمالو
 تعاجرب ندیدم كلذك یملابلا رکب ن دجا ندنیدحم ردهدلبر هدنرانک تارف

 واد یجم,دولوا حوتفم وا یا اضعیو هدنزو ی ( سیبلب ) ردنداروا
 قلاص یدوحو بول وا یربا یسهدوک هد زو ردعح ( سعلبلا ) رددآ هدلبرب

 (سوهلبلاو)هدننزو لحد رج ( سوملبلا) روند هبهقان نالوا رغایعایا و هوپلوسو
 كمالو ىمض كنيلوا یاب ( سیبعلبلا ) روند هنوناخ نیقشاشو نوب هدننزو نوزلح

 كلاب ( سیفلب ) بیحاعالا یا سببعلبلاب یا لاقب رونید هەست هبوا هلیعف
 يلف ناهلس ترشح هکردیسا تا وناخ نالوا یمهکلم كنتکل# ابس هدنع هلرسک

 كنبس و یضف كمالو كلاب ( هیسنلب ) ردفورعم یسهصق هلا مالسلا هیلعو انين
 رابلا یسهعبرا فارطا هکرد,دآ هدلبرپ هدنسیفبش سلدنا یا هفذخم ییو یرسک
 راناور پآو رلهعشچ هسنلوا رظن هبهرنره بولوا فوفح هللا راهجتابو غابو هبراج

 شوخ رویط نوک انوک یک یرفو لبلبو بونہروک رانا رب راجا عاونا و
 هدلب رب هدنلحاوس صج هدننزو طارطرس ( سامنلب ) رولوا عوعسم ینامغن نالا
 سهلب لاقي رد هنسانعم ثكعرو رت رەت هدنن زو هح رح د ) هسهلبل | ( ردبدآ اشکاد

 ردهنسانعم قجاق ند هبیرک و شرب هلنیتححف ( سنیلا ) هیشم ىف هعرسا اذا لح را
 هلك كەز ( ساشالا ) مشلانمرف اذا لوالا بابلا نم انب لجرلاسنب لاقي
 ردهتسانعم كف وربکمدننزو لیعفت ( سینشلا ) سن ینعم ْ تا اف روس سن

 (سیقاسلا) ردیدآ ھ رقرب هدرصم هلیرمنک كرمه (سانبا )رخات اذالجرلاسنب لاقت

 نواق ضلعا روهظ ندکیچرودم یک زوجو قدنفو هدرخ زونه هدننزو ریناتد هلفاق
 ٹول رطلا سیفانو هدشزو روفصع رد سوقنب یدرفم روند هنیرکلود زو رقو
 رولوا تبا هجربارب هدنناب هلا ینکی ناغاوق ینعب هللا ثوئرط هکردرهتسن لوک

 اسو هسوپ هساپ] لاق ردهنسانعم كوا لوک كواوو یحف كناب ( سوبلا )

 اذا
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 سس سس سس س_____________

 ردهتسانعمقق آ وص هدننزو لزز ( سسیتلا ) ردنداصا ینهلا سپسب ردندیماسا

 بوق آ یک نالی هدنزو لاعفنا ( سابسالا ) یرح اذا ءالا سس لاش

 رد زو: لای جت یا یا لجرلا سینا لاقب رد ده تور
 یایو یصف كناطو كناب ( سویلطب ) ردیدآ هیرقرب هدنبرف ابهشلا بلح ةزاورد
 یاو مکح رب ۳ كمال و كىا ) سويلطب ( ردیدآ هدلب رب E EN ON هلا ا

 یدوس هک رونید هیهقا نویز و فیعض لوش هدننزو روبص ( سوعبلا ) ردیعا

 رولک ساعی و دولک ساع ییج هلوا شمقلاق بولیکح یرفو یرهم ندنفیدلوا
 هحرحد ( ةسنعبلا )رواد ه هبراچ ءاقج هدنزو رفعج ( سنعبلا ) هل رسک كن

 | ردهتسانعم قلوا لیلذ هلببس ريغ دوخاپ هيس تمدخ هیسک رب موا رب هدنزو
 كەم نیغو یف كنا ( سغبلا ( اهریغوآ دمدح لذ اذا لج را سع لاق

 هدنزاید ماش رلیهف كناب ( سارغب ) ردهنسانعم هایسو داوس هدنتفل نم هلی وکس
 ىدا هدنسهدهع كناورم نا كالا دبع نن لسم ردیدآ هدلب رب هدنند ماکل لبج

 نیسم یسهناد و ضارب هکردیدآ رجشرب لینوکس كفافو یخ كناب ( سقبلا )
 ییاعما للبو ضباق ردیحاف آ رشح یه داشع لوق لع رولوا هیبش هنجاغا

 هطروع, و عنام یعادصو رٹکمو یوقم یرعش داع هبا لسع یتسءراشنو فنجم
 رم کیا ) رد ید سسش کاو ردعفات نوچ نیو یوو" لصافم هلی آ

 ۳۹ 5 مصلخا سکب لاش ردهنسانعم تلا رهق ید هیت وکس كفاکو یڪف ڭا

 هکر وند هنسهراب یسقاس لوش هدننزو هفرغ ( ةسکبلا ) هرهق اذا لوالا بابلا نم

 رک هدنلحم هک نن رلربد ید هک کاو رارانیوا نو وا عور هلکنآ نایبص

 لا ) ردیتنا هيض القر مدننرف دیک اسا یزو ا2 کا
 هسشيا رب ج یتعی هیلوا تعفنم و ريخ الصا هدنآ هکرونید هیسک لوش هلنتعف
 سلبو هل وا لها سالبا و ثترضهو رمش لوق ىلع هل وا ندشسف داج بویمار

 ردح ورشم ابا ربا ضاب هدیاد رفه ردیمسا ید 1 ربشاو ردیدآ هویم رب هيس ه ربا

 هکجرم سلب و ردیمسا كغاط لزقرب هدندالب برام ق هلنیتض ( سلبلا )
 ديمون لوش هدننزو فتک ( سلبلا ) هلو هدنرخآ روید ید نسلب هک هتل رونید

 لجرلاق هلوا رروط مسپاو شوماخ یک تب هکرونید دمدآ رهو نوزحم دوخای
 هک ردهتسانعم حس هدننزو باح ( سالبلا ) هنقن قام لع تک اش یا سلب

 ردیب رعمسالب هر وک هننایب كحراش هلنیتعط رولک ساب یعجن ردب رک دا ریبعت سالب
 ( هسالپ ( ردهدلپ رب هدّتب هرصد هلا طسا وو ردیدآ عضوم رب هدننارت قشمد سالبو

 ناتص سالپ هدننزو دادش ( سالبلا ) ردیدآ هرقرب هدننارت هیج هدننزو هام

 هکر دیبسا رع رجش عونرب هیش هنحاغآ انح واف ( ناسلبلا ) روید همدآ 0

 ۹ ینا
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 امد نالف و رک هبلا زدهصیقنو راع بحوم تیفیک و هرب ساثلا یب هلکلیا لذت

 لوا هرخالاب لب رلابا ما ربا وند لیف زا ییعوح ر هنسهیلصا تئیه كرم ءدلاو هلا

 كلاب ( سسب ) یدبلاف ماخ و بئاخ هلا فرص ههلوملم ید نیامد یججوا

 ثائرس و یف كلاب ( سب ) ردندناوصا نح اچ ینمف یکی و نویق 4یالئ ٿ

 صوس# هب هب واعم نب صن وٺيو رد دآ ثاشاط رب دانه مات ف تاذ زدند

 قاوا رم هب ۸ هک هکر دما تر صوص# هنس ق نافطغ و ردیعسا كضرارب

 غك كيرف هسک مان دعتسا نب ملاظ ندنسیلاها هروبزم "یق رلیدلیا انب نوجا
 لوط كنهبک كج روک ینرکدتبا یس ینئیب هورم و افص و فاوط ںیهمرکم

 هنسهلیف یدلیا عوجر پول آ رج ررب ندهورمو افص هحاسلا دعب ینص عو
 عضو یرچ ییا لوا هلیما هومو افصو انب تیب رب هدزوا هحام لوا هدکدلک

 رلب دل وا ردا فاوط یرو زم تب بویتک هک یسیلاها ىس دعب نم بویلیا

 لع نوک رب بویمهدیا لمح هنعشو وب كروبزم هسک مان یلکلا بانج ن ریهز
 ہدننزو ع ص ) سبسلا ( یدلیا مده ی وسم تو لتقف ینسیدنکو نوه هزنغلا

 رجم ع و ربو ایلاخ ارفق یا اسبسباو.ذخا لاقي رونید هرب لوح زسوص و رستوا

 بسس | نالوا باوص هدو دوخان روللوا ذاخنا یرارمس هود ندنآ هکرددآ
 هتفاضا و :قرهلوا تفص ( سیاسلا تاهزلا ) ردنداهاورع ن سیو ردقلوا

 هک رد سس ساسب ردکعد لطاب و هد وب رددزابز ید سناسلا تاهر

 كعد ییعج و هدوب كب هک رولوا دیک ات یتسهلک تاهرت روند هل وح نسوص زستوا

 ( ةساپسلا") لیطابالا یا سیاسبلا تاهرتبو سباسلا تاهرتلاب هاچ لاق رولوا

 رردیا لکا یثاومو ناسنا ردفراعتم هد شیب برع هک ردیدآ ریش رب هلیعف كنا
 ثاغاربپ یراص عونرب هسایس و رد رک ذه یخ در و مط كحواه یر و یمط

 ردفراعتم هلا هسابسب یخد هدیکرت رونلوا بلج ندناتسدنه ردندهبودا هکر دییسا
 "هسابلا ) ردیمسا نواخ رب نددسا ین هسابس و رد وب یراک دلیا لاعتسا كنابطا

 اک نوچکیدلیا سب یولذ ردیمسا كنهمرکم هکم هدننزو هساسح ( ةساسلاو

 لوقت رونید هماعط هجز آ هدشنزو ریما ( سیسلا ) نوچگیدلیا ایه هزید هزید
 شلردثراف بولصا هدننزو دهده ( سسلا ) الیلق اماعط یا ايب انک |
 2 ةسبسلا ( روند هراناپوح و رونبد ەراەقا نالوا مارو سیاو رونید هرادواق

 سنی لاقب ردهتسانعم قعوط كباچ كاج یشیا و كمك ريت ربت هدننزو لز
 رد هنسانعم قم یعاچ ود سس ییعف هقان دوخاب یکو نویقو ع رسا اذا لحرلا

 تموادم هرزوا هنسن رب هفات و سا س لاقف اهاعد اذا ةاتلا وا مغلاب سسي لاقي

 هدننزو ربپذ ( سیسب ) "یثلا ىلع ثماد اذا ةقانلا تسیسب لاق رد هنسانعم كلا

 رد دیداسا
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 نالوا لها سب و مردیا باطن | هسلاردق یکیدشت عردق ینعی یتقاطو یدهجنم
 ردهتسب یدرفم ردنا ظفلت هسک كن هماع رغد هنسیدک ناب هکروتید یدک ||

 ردنا تافک و روشت کد ا بسح هلیعص ر هد دشم نیسو ی ےف كب اب سو

 ج راد بس یا نالا یخ ءاطعا لاقي رد4درئسم تغلو لوق ىلع رد 1

 ۰ مارد دارو ر تدر ی نک
 كقک یلام رادقمرب كمدآرب سو ردندن آ یسلا رغ نب هبوت نک وا نالوا رصم
 درخهزرر هزیر یهتسن رو هلام نم یش بهذ اذا اسب هلام ف شب لاقی ردهنسانعم

 تتنف یا اس لابطا تس و ] لات وق هتم و ردهنتسانعم كلا شافت |

 قیقد دوخای یوس هکردیمسا ماعطرب هد نو! هنیفس ( هس لا ) اضرا تراصف
 رردنالکا نیزسکلیا حط بوالو هلیغاب نوش زای اا قام RE ملا دواب

 یا کروند 4 هر كاذک ردب رلک کد ح اعوا هدیکرتو یاکنح هدیس راق

 سانلانیب هسیسبو رارحتایک ییوس بورد راق هلا وص بوک و د هرعصزدقدنروق

 ةمیقا یا هسيبسلا ماب مقوا لاقي ر ونلوا قالطا هتیاعسو هيك نانلوا ع اقيإ

 نس نوختا نکس یهود سدو هل رسک كلمه ( ساسالا ) ةياعملاو سشاو

 واط یا یک و نھ سا نک رععبلا سا لاقي ندهنسانعم كم د سد

 (سوتسلا ) مااا لا اهالشا اذا رعلاب نسا لاقي ردهتسانعم قم صاج ها

 : سس یه دهها ساشا 7 ید وس کروند هب هق اب لوس هدننزو رویص |

 ردنال یا سوس دهقان لاقي هلوا نمرو دوس هک دليا فیطات بوناشخ وا ود سا

 توم ی سوس ی اهل اهم سا رس اهل ناب تن تطاا لا
 كنور وب زم هک رود وب لیصا ردن اشم كنلئد + سوت نه ماشا x ردیدآ تروع

 تیفیک هابتنالا دعب هلففثوا ریش هلا اعد باجنسم ج وا هدنسایژر هصک ر جوز ||
 شم کی هما یرب كناعد هدنک دنیا رب رقب هب هر ول ره قح هل وا یسهحوز یایور

 ینبلطم هلبا رارقاو اضر تروص راهظا دوا یدلیا حاطا وید هبا فرصو |
 هالاجو نسح ندلی ارا ینب ناوسن "لج هل روا ند هیلی امسا هدکدایا قاطتتسا

 ادتنا ف رج تڪ لی ن یدلیا هداوا ییفیدل وا ییولطم قلوا SE) زاتع اِ

 تر وض یرب یک تقص یروح ینعاش ود هدکد لیا عد نوحا رو نم صوص> ۲

 یلاجو نسح بول آ هنییآ هنلا ردرب رقت هزوح نوریب لاجو نسج ریبعت هکیدلوا |
 تقال هلهح و رب هب هعرشب تشیه ۳1 كاس هلا هعید تفص و. هدکدلیا هدهاشم ۱

 تولوا كاغذ رب رم هلکشود هننسهیعاد تقوافم ود ردقو متیمانمو |
 لوا یدلوا"كنوک قحاقرب لاحرد هدکدتا زاب رد كوك .قحاقرپ نامه |

 یهیضق هدن رک دلیا لاوس ود ردت نر می بوک یرادالوا ند هر هدماکنه



| 

۸۷۸ 

 یم كاب ( ساطزب ) العج هیلع ذخأایو ریطاو لبالا سائل یکی یا سط بم
 دالب قرهلوا ماش هنشرا مور هکردیعسا یناسنا ةفناط ریو ردیل لجر رب
 هرزوا اوا یدآ تیالورب هدنانسکرت شاطر, هدايفا هح بثک ردراو یراهمساو
 قلوا یا رهشرب ید هدندودس سورو ردبا روهظ رلءو رف العا لدی ردم وس ص

 ه4 نیم ( سیع رملا ) ر دیدآ ورب هداف سدق ساط رو رزرو هر ژوا
 لاش روند هعدآ نالوا لم و روبص تیاش هڅو تدش هدنزو لیدنف ھا

 یئوهو لک سیعر و هدنزو جربز ] یصرو هاو اللا ىلع روبص يا سیع ر, وه

 یا سیعرو سر هفال لاق رود ههفان یوص مان یادناو ءاضعا و بوخ
 روبص هکبشر ره هدنن زو سٍع رب هللا همبجم نيغ ( سیغ ملا ) ةي رك قلا همان بج

 روند همدآ نالوا زايا تالابم هملوا هدهقاش شراوع الصا بولوا لمع و
 روید هرهود یوص ( سیغارملا ) املابیال ءایشالا ىلع روبص یا سیغر وه لاغ
 رد دآ هبرق رب هدریصم لحاوس هل رله كل هدد ئم مالو كنارو هاب (؛ضلرب )

 نوازوا یک یهالک یولوم هکردیعما یتودک اب مبتکر هدننزو ذفنق ( سنربلا )
 هانا نالوا مجرب یسهیو ياد ینعی ندیدناک یی هپ اقلطم لوق لع رول وا

 كن را هشاط یکو ك رلذ اب وح نوسلوا یتا روبه 5 ګ 4 رک و هب ك زود هعارد ل 2 روند

 ندوب يراسابل یرلکدد زو روب هل رع كنبرادنول ریازج یک یراابآ و یرلکنیک

 نوزوارب یک یوسکیولوم هدفلس سن رب لصا هروک هتنای كحزاش رولواذ وأم

 وهوآ ةلبوط :وسنلفیا سن رب هیلعو ءا لاقي ىديأ صوص ةبالع هکیدبا هودنلق
 كنا رو يف كنونوكناب ( ءاسن ملا ) ارطءوا ةبحوا ناك ةعارد هنمةسأر بوث لك
 یرداامل وقنرد هنسانعمسلن( «اسانریلاو) ردتغلهد هلي وکم كن و و یصف كنا رو هلی وکس
 هی وط یرهیلاص لوق الا ءاسن ریو ساتلا یا یا هاتان رب یاو وه ءاسن ملا یا

 ىف كااب ( بلا ) ةعيص ريغ نم یا ءاسانربلا یشع لاقب رونید هشیوروب
 نم اب لبالا سب لاقب ردهنسانعم كمروس هتسهآ یراوط هاینوکس كنيسو
 | لاق ردهتسانعم كندا ماعط یرلکدید هسیسب و انیلاقوس اهفاس اذا لوالا بایلا
 ا كلبا نكن اليا رازآ ىع هود ويد س سیو ةسيسلا ذخما اذا لجرلا س
 ال فارطا نی ىثاومو شب سب لبالا رجز اذا نلجرا سب لانة رد هنساتعم
 | سب لاش رردیا نوجا یعر.هکردهتسانعم كليا لاسرا و هدنک ارب هفانکا و
 دهج وهبلط اذا هبي لاق ردهتسانعم كلعا بلطو اهقرفو دالبلا ىف اهلسرا اذا لالا

 .هسو هسحنم هب ءاج نولوقیو هدهج نم یا هسب نم هب ءاج لاقی ردهنسانعم تقاط و
 یئیس نالف یتعی هتفاط.و هدهج نم یا هلال تاکرح كلاب و كناح ىنعي لوالا ییلم

 ۱ ] یایبو یمحنم هنیلطال لوقتو یدشتپ اک | قجث آ یبوک هکیدروتک ندنتردق غلیم
 سس سس ٩
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 | لزوکرب هدنبرق طالخ رهش هبرمدک كناپ ( سیلد ) اوشاغت اذا اوسخاب لاق

 هدنساضق ءا ره رهش هدناسارخ هلا نیتمح نیغو لاذ ( سیغذا ) ردیسا هدلپ

 یسدراف ریخداب ردبدآ هیحات رب لمم + راک" یارق و تایصق لوق لع هرق رب

 امس هلمسا وب رلفاوا راداوه تیافب هروک ذم ضرا ردکعد خرلا جه رک رد زعم
 هییش هغوع لوق ىلع هنسانعم نطق رونید هغو هل رک كناب ( سربلا ) ردشلوا

 زوا نالوا هدنعا كغلزاس نانلوا رببعت قلهغوفو یوا ربصح دوخاپ رد هثسن رب

 " قالطا ساط رف ءابطالا نیب یخ ارا دغاک دن هدرصم اقلاس کروند هتغوخ
 مت مس کح كلاب سرو ردتفل هد هلع كتاب هدانعمو ردتحهلوا دغاک لوا یرلک دنا

 هسرپ بجاام لیادلا اذه لاش رد زاج هدهلیخف كلاب ردهنسانعم لیلد تقاذح
 هدنزو نامع ( ناسرب ) ردیدآ هرقرب هدد هلح هلا هفوک سرو هتقاذح یا
 هرخص "هلق رب ندنسلبق دزا رغصالا فی رطغلا نب بعک نت ناسرپ ردن داسا

 كليا اضاقنو تدش ولج روب لوکس كنارو عف كئاب ( سربلا ) ردیمسا كنود

 ) RE ی ی اسرب لحرا سرب لاقت ردهتسانعم

 لاش ردهنسانعم قمل N لهس ینغارط بودلزود یرب هدشزو لیعش

 سان ( ءاساریلا و ) هدننزو ءار ( ءاسربلا ) اهيل و اهلهبس اذا ضرالا سرب

 1 سوری رب ) سانلا یا یا وه ءایسایلاو داسر ابی یردا ام لوقت رد هنسانعم
 هجرحد ( ةسبربلا ) ردیدآ مضوم رب ردشلوا عقاو هدنرعش درب رج هلیعف كرب |

 ساط رق ( سابرملا ) هبلط ادا هسي رب لاش رد هنتسانعم كلا بلط هدشزو

 ۷ یی ورو بلک هدنزو ج رحدن (ن درعتلا ) روند هپ ی وق نی رد هدنزو

 لاق ردهنسانعم كمك بوک هلتعرس دوخاپ كرو هحهتسهآ لوق ىلع كمرو |

 -( سینربلا ) اعیرس وا فقع یشموا کلا مردم تم او لجرا 6
 نالوا ناوارف یدوس و ردیمسا كن زدلی یّربشم لوق ىلع زدلپ رب هدننزو لی ۱

 نالیکید هرارپ كسکوب یسهلوقم یسهپن قارزم هلیعط كناب ( ساجربلا ) رود هب هقا

 عو ربو رددلوم رویزم ظفلو زرانا اک ۱ یک ران آ هیاوه هکرونید هنناشن ا

r.ه وق نوعا قلوا زانو بیط ق وضو بولا یززوک كنبوق هک ردیسا  

 ساج راک وه لاقب روش د هلکیه نانلوا بصن هدنز رط قو وا ندرلشاط و رروقارپ ح

 هدننزو ج ریز ( سدربلا ) ةرابحا نم بصنب ةرمالا هبشوهو سانلا سنج نم سيل ||
 رکنم و یه اد 0 هصخن نی دوخو ریکتمو رونید دیسک راکمو ثیبش

 سلبا ( و کنم اذکو رکتم اذکو ثیبخ یا سدر وه لاق روند

 لحررب هدن زو سج رسا( سدر ) ردفدام هدلوا یانعم ییا هلنا سدرب هدنزو
 ۱ وه لاق رونید هتسحا رک كشاو هود هلیسهین لعاف مسا ) سطرربثا ( ردپعمآ
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 اذا اسو االف س لاق رد هتسانعم كکوم همدآ ر هد زو دوم ( سولا (

 ) سان الا ( رد هنس انعم قففآ ندمم یروص هدش زو لیعت ) سبعا ( مس

 سج اف ءا سج لاش رد رلدف واطم هد زو لمف ) یسوهلاو ( هد زو لاعمنا

 ردیدآ راکب رب دواب عض وم رب هدهماع هدننزو 4 ( هب ( رد عا یار صو

 سیجم نبع لاق روند هبهمزایا و هراکیپ ناوارف ییوص هدننزو ربما ( سبچلا )
 قلوا تشد یملو شو هدننزو جرحدت هللا هم یا ( سلصتا ) ةزپ نع یا
 ىف كناب ( سلا ) هعم. "یشال ینهب اغراف ءاج یا سلب ءاج لاقب رد هنسانعم

 بابلا نم اع هسخم لاقب رد هنسسانعم كقلسک | ییدنسنرب هلینوکس كەم یاخو
 كفلؤم هلظ اذا هع لاش ردهنسانعم كليا یدعن و رظو هصقن اذا ثلاثا
  هداروب هغلوا صوص هكليا صقن إظلا ليبس ىلع سخم هروک ةنلايب هداراصب
 ۱ كمدآرپ رولوا شلوا دحاو یانعم هلکلیا ریست هلیاونع ظلا و صةنلا سلا
 هنمو رونلوا لامعتنسا ید هدنرب ره هروک هننای كحراشو یکكمريو ناصقن ینقح

 لاش ردهنس انعم قم رقح زوک و مهولظن ال یا [ ساثلا اوت الو 1 لاعت هوم

 یعورز ۵ رولوا قالطا هالرب لوش سخت و اهیغو عبص الاب اهاقف ادا هنیع سحب

 هنفیذل وا سوض* ییصن ندوص ردیلباقم قسم هک هلوا رولوا لصاح هللا رومغ نامه
 اذا سانلا سخمب لاقب ردهئسانعم قمل آ كرك و جاب ندعاتمو لام سو ردیبم
 سخاب یهو ءاقج امسح لثما هنمو رد هن انعم ىج دبا صقن ( سخابلا ) مهسکم

 اهدو رکم هدنسفن نکل بودیا راهظا تفاجو تهالب | رهاظ رو رم لثم هسخ ابوا
 بوروک ینوتاخ رادلامرب مدآ رب هکردو لصا رونلوا برض ه دنقح هسک یحاص

 مق نامز دعب پودبا طلخ هنلأم كلوب یلام نب هلن قلوا ءاقج ندنلاح رهاظ
 هعدصح كردبد ردخ ینیلام ضعب كلوب دوخاپ مرولآ ی یتسهدیزرک كلام هد کیدلیا

 هدف و رس سقت نکل یدلیا طل هنلام كنه ر وب نم ینلام هل س هظح الم مردا زا فا

 هتسدنک ندموقرم هلکلما اعدا ید ررض هرکصندکدلیا ايتسا یلام هاب نوناخ

 | یدورم مالک هدنرلکدنا جوو مول هدابوب هموقمو رلید رب ویل آ ید لام.رادقم رب

 زا :دهدوکو ربارب هلولبد روتبد هرلقمرپ نوتب هلیحف كمر ( سخاپالا ) یدلیا داربا
 | بصعلاو اهاوصاو میاصالا یهو اهسخابا تعطقت لاقي رونید هرکس نالوا

 راکلیا نالوا هدهدوک هدنن زو لعف ) سختاو ( هدننزو لیعش ( سیضلا ۱

 ملا س لاتب ردهتسانعم قااق هدنحما لزوکو  هدنرلکک قمرپ نامه بولیسکا
 نداضعا رام كایا هداضعا کیا وب نیعلاو یالسلا قالا قب مو صان اذا سختو
 ۱_ددهنسانعم كليا نویغم بودادلا ینرب یب هدننزو لعافت ( شخاتلا ) رولاف هركص



 ظل ۰ و

 ۲ زار شیب وهف مالتا الا م اساپ لج لا سوب لاق ردهنسانعم
 (سشلا )رک دیداک رد هتساعع یوا لاشه رقف تدشو برطا ق ةدشاذ

 كناب ( سّوبلا ) رونید هروالد براو عیجت یجدا كنج لدا هدنزو فتک |

 یرش ( یسؤبلاو ) هدشزو سأپ ( سابلاو ) هدننزو دوعف ( سووا ) هي |
 قلوا لاح د هلحاتحا و رقف تیاغب مدآ رب هدشزو نیلح ( یسیئبلا و ) هدننزو

 بابلا نم یسیئب و یب و اسأب و اسووب و اسب للا سی لاق رد هنسانعم
 تفآ هدننزو سافا ( س.یالاو ) هبعف كناب ( ءاسأبلا ) هدجحاس تدتشا اذا عبارلا
 هکر بد حراش هیهاد یا * اس ءوا ر وغلا یسع * OEE روید هب هیهاد و

 ۱ روغ روم لاو ردیعج تاشو سونا ارز ردقنوا یهاودلا نالوا باوص
 لاقي رونبد هب هنسن ددش هدشزو لعیف i هلا ) ىدنلوا نایب هدنس هدام

 (CN مک کا ( س اا رود المرا و دک یار 9 عقو
 رد هنتسانعم ددش و طخ هدرلنو هدشزو لایح ( سییلا و )۰ دشزو رسا

 هرزوا رح ف كنیم و یک كناب ( سلپ ) ددش یا سیئبو سیئبو نسب باذع لاق
 دیز الجر ساب لوقت ردبیلباقم من نالوا حدم لعق ردحدق و مذ هک هلیسات

 ۱ یدک لا لسا اور نک يرد و عا یی ردقراصنم ریغ "یضام لعفوپ و
 ۱ لاحد بواغوا e Eber هکر دل وقنم ندیم رس ارز ê هلوا لا از ندنعض وم

 هدنروص و ردکعد رده کو نوک هلو i هب و ما رد هنسانعم یدلوا

 هدیدع تاغلهدن و و رد هح و یو ی من هک + وا فرصتم هلغل وا هيب هف رح

 | هب یهاودو تافآ هل سبک كناب ( سلب تلانت یک من يضف ردراو

 لآ ندنظفل سابا ( ستيلا ) یهاودلا یا سئب تان هللا هامر لاق روئلوا قالطا
 نکغو نور هلیسدهادم تها رک یخ هیلیا لویق بش هدهنسنر ردلعاف ےب

 ( نسفاجل) نیس راک یخ یآ هم ق لیفا لا یزید لر
 تلذعو سوب ضرع هدننروص ءارقف هلیهجو تشکسم و تلد هسانهدن زو صاف
 اعرضت و انایخا ءارقفلا مشع یرا یا رقاض اذا لحرلا سءابن لاقب رد هنسانعم كاللا

 ىلا ةقانلا تنح لاق روند هنسروای كح وک كنهقا هدنزو سواک ( سواابلا ) |

 ردهیمور تغل و و رونید هدلو اقلطم لوق ىلع هبیص سا دوس و اهدلو یا اهسواب |

 كيجو يعف كناب ( سعلا ) دلووا عطر ص یا سواب اهر قو تئاج لاقب

 نم اسحم حرطاو هالا سح لاق ردهنسانعم ققق | بورای یهرایو یب وص هل وکس

 1 یدعتم سج هزوکح هنن ايب ةد اا كفلوم هقش اذا یاثلاو لوالا بابلا

 ردا راعفنا نکل ردلعتسم هدنالپس و ج ورخ ندهنسن راطو ندر راط زول وا

 سک یا نک ءاد لات قل روند هو ص ناف آ بو ابق رولوا فا سد |
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 قرھوا لا رد صم ید ینسهلک سايا هدعاسا هاطقاذا اسوا هس هسآ لاش

 ردغلوا باقم هبابواو 4 روا ءمسک بولوا ساوا یلضا هکردشلبا رک ذ
 هش وه اذا هسآ لاش رد هنس انهم تام رو شوع یر وا لدي ندهنس رب ه هسکر و

 متخا لاش ردهتسانهه تصرف و هد و هنسانعم بلد روید هد روق سواو "یش نم

 | مارک راصنا ردیردارب كجرزخ هکردیعما یردب كنهفرب سواو هز یا اسوا

 رود هدرو۶ ندقابس یدو هلیس هی رص ( سی و" الا ) رد رلبمشنم ند ران و

 فو ر ەم روڈ هدشزو ساب ) سس الا ( رددها تاداس یرقلا ضاع ن سدوا و

 روند هنسهیقب لوک نالف هدفاچوا سآو ردهسآ ید رفم ردیج اغا نیسرم هکر ديما

 رونید هرانمو ربقو رونید هنسهیقن الف هدناوق_لوقلع هتسانعم لسع رونید هلابو
 یرخآ بلقل | دعب یدبا سیآ لبسا هزوک هاب تح راس روید همدیش و بحاصو

 سپ رولک هدهنسانعم راد يقو رثا هک هتل ردلتفم هکیدا یسآ دوخای یدلوا طقاس
 : كنهلاخ هبارخو هبحاص یاهسآ وه لاقت رولوا شغلوا دارا هدنناب نیس ارظت هنظفل ۱

 روند هناشن و ربا نالوا فح اقل طم و رونلب هلکآ هکر ونید 4تمالع و ربا نالف قاب

 زا هی نالوا بولطم یساریو ضوع ردیفدارمو هدننزو هضاعتسم ) ةماعلا ۱

 نیس و طاع تتم یا اهدب اتم خطا لاقب رده راتعا فوصوم سات روند

 ۷ هل وکس دل رلدرس و وا وو یا كرل هره } سواسوا ۱ رد هني رلاثعم هی اهم و ها طعتتم و

 باک ( سای الا ( ردیدننا وصا رازآ و رز صض وصحم رزق روص و یو ويف

 طو اذا عبارا بابلا نم ۱_بایا هلم شنا لاق رد ةا قوا دیم ون هدنن زو

 ردهنبسانعم كلما ديمو هدننزو لیعفت ( سیاتلاو ) هلك كنءمه ( ساتیالا)
 ردهنسانعم قیسنزآ یهنسن رب سییأتو هتطتقا اذا انینأت هتنیاو اساثیا هتنیآ لوقت

 ب
۱ 

 ديف ربا اذا هسا لاقب رد دذ ااف كلا ر هددنسن راو هتااقتسا اذا هتا لوقت

 1 ال وکس كابو یک ك ن ) سیالا ( هل ادا هو | لاق رد هنسانعم قعشم و و

 ۲ هتسنا لوقت ردهنسانعم ققشمو و هرهق اذا ايا هيئي هسآ لاقب ردهنسانعم رهق

 ا ارهاظ رولک نیسایا ىج ردیفدارمو هدننزو ناتا ( نابالا ) هتل یا یشیا

 [ اذا ییا: سیا لاق رد هنسانعم قعش» و هدنزو لعذت ( سیاثلا ) ردهلدبم ندو

 ردیسهلکسا كراید لوا هکرددآ نایلرب هدنراید نمرا.هدننزو باح (اریایا ) نال

 هجنو يباح رضش ید نوا هدننزو باتک ( سایا ) ردشلوا بیصت همالتا لها
 ردیعسا رلثدحم

 زه داعم باذع هلیوکس كنهزمهو یحعف كلاب ( سألا ) # ةدحولا ءالالصف )

 یا سابوذ وه لاق زدهنسانعم برف اق :دخو باذع یا :ددش "ساب 4 لا
 قلواروالد ید كنچ هلندشو ةدش یا ساب ابیف برح لاو برل ان :دشوذ

 هی ھ
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 یا ةسناو سناو سنا هب للوقت روند نتفلاو شمار هدیسراف روند هغاقشلآ

 بابلانم اسناو اسنا سناو هب ستا لاقي ژرولوا ردصم سناو سناو هشحولا دض

 ندسان هلنیتعف سناو رفنب لو هبلق هب نکس یا شحوت دض سامناو میا او یناثلا

 اژابدق اسنا تیأر لوقت رونید هبهلسف نالوا ےقم هدر ربو روتید هیهریثک تعاج
 مداخ كلام نب سنا ردنداما سناو نوهق» ییا سنا دلبلابو ةرشک ةعاجن یا

 یدنلوا رکذ سانا یا نب سناو ردیرلبانج مسو هيلع هللالص مرا لوسر | |
 اتساتا نو لاق ند هنسانعم كليا نسا مار یمدآرب هان رسک كه رمه ( سانیالا ( 3

 ردهنسانعم كلعبو همدا اذا "یثلا سن آ لاقت ردهنسانعم كمروکو هشحوا دض

 سحا اذا ادشز هنمسن آ لاق ردهتسانعم كلا سح یهنسن ربو هل اذا هسن | لاقب
 (سیأتلا)هععس اذا توصلا سن ۲ لاق ردیعمسسح هکردلبعتس دنسانعم كمشیاو هب
 كمروک وهشح وادض دل ا لاق رد هنسانعم یان سن ومو مار ید و هدننزو لیعش

 | ردهب رقربهدنب رق نیبیصن هدننزو هم رکم( ةسن ولا ) هرصبا اذا هسن | لا ردهتسانعم
 ٹاک رح كنونو سس كىا ) سنو ( رد هب رک دنس هیح اب دروص ) ةي ولا ( 4

 : ۱ هروک هشاس هدر اضا كف وم رداع هاا هره ردد ابز د سڏ ءو ۲۱۳ |

 : ندسانا ردب رع ضعبلا دّمع و ن رک ری رب قم ۷/ سنو ردق رصنم ربغ رد یم

 سنا بوشل آ هش وا لئاز یشحو كناوبح رب اب كمدآرب ( سائیتسالا ) ردذوخأام ۱ 1

 توو لاو هو بهذ ادا هيلا لس التاس لاقل رد هنسانف« قم رط تفلاو 6
 سحا اذا یشحولا سناتسسا لاقب ردهندسانعم تكلا: سج ناسنا هدرپ رب روتاج
 ناسا لاق رد هنسانعم كلبا بلط یتسلیا مالعا قەن شرب ڭا و ایسنا

 "قلا ساتسا لاق رد هنسانعم قاقرظن هلاعماو تفد ههنسن رو لدانسا اذا لج را
 ندقاربا لوق ىلع رووا قالطا هنالسرا هلیس هینب لعاف مسا ( سناتلا) هرصبت اذا

 اسناتف تیار لوق” رونلوا قالطا هنالسرا نالوا ردپا كارداو سح یتراکشو همط
 هسا هدنیزو تاش وم ) تاسنوملا ) دعنم ةسد رفلاب سج یذلا وهوا ادسا یا

 ةتسابل كنح نالوا وات مو لاقوحو ۵ هغلغوتو هغارزم لوق ىلع هرح ةاداو

 تاسنولاسل لاق نوع راک دریو نانیبطا هبلق رونلوا قالطا هناقلثو ههرز وتو
 هدننزو ثدح ( سنوم) سزنلاو ةيعسلاو قاقجلاو رفغلاو عرلاوا هلك حالسل ایا

 تاغ( شناوا ) ردندلابو مالعا هدینزو رد د( سا ردا 9 زا
 یسوم یا تش ) سانا ما ( ردیس هلک كن هبوح ۳ كالا دع ندربخ باب را هدنز و

 کوتال ماا طرق نالوا .ینمدج كعئاه ن بلطلا دعو ردیسا نکس 6

 هجا و گپ هبنک یسهدح كهنع هللا یطر قیدصلا رکب وا e او .ردیسهیلک |

 ردهنسانعم كمر و هلی وکس كواوو یڪف كرمه ( سوالا ) ردب  هبننک كناوسن ۱
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 یالثخآهدنظال یسالاو هنتعخ رد ساو ساناو سان قورعم مجج ردل مت رغ لسا
 كنانا ضعبلا دنعو یک یسارکو یس رک رلیدید ردیهچج كئظفل یس ۱ رسم رد راو

 یو و بلا كئسهلک ناسناو ردیفف سانا ىس هلک ساو یدا نیسابا صا ر دیه

 ییا نوعشا ناسا اوز رد هشت لصالاف املا لها دنعو رذدەدیاز ضعبلا دنع

 مساجابو قاپ سنا حوراب ارز ردقلخاب سنا یرو قلاب سنا یرب ردراو سنا

 راظهبو ردرلسونأم هليا ایدلاب سناو یفعلاب سنا مهشمب دنمو ردبا قلاب سنا
 ب رطب هبایشا ارز ردهنمانعع ساسح او راصبا هکر دذوڅ ام ندنسهدامسانبا هدندنع
 لوف عو ررولوا كردم سالا ةلیسوبو یلصاو هب ورا ةطساو و فناو ملا
 ناسناویدبا یسات لبصا كساپ لوف لع و ردذوخأم ندساو نالوا هنسانعم ل رغ

 فالتخا هدنقاقتشا ردسنج مسا ناسنا هروک هننای كحابصمو یدلوا كوبسم ندنآ

 ردذوخأم ندسنا نیمصبلادنع ردرلقفتم هدنسهدایز كنهربخا نون نکل یدئ وا
 یبزیه ردذوخأم ندنایسن نیفوکلا دنعو ردنالعف یزوو هیلصا یسهزمه سپ

 اک | ہد زو نالعفا یدیا نایسنا لصا اریز هرزوا صقن ردناعفا یتزوو هدناز

 ندسنا ردلاعف یزو كنظفل ساناو رونید نایسا بوت وا در هللصا هدن رفصم یتیم

 هب راج واقم رپ ناسناو رنا راو د ید ساب بونلوا فذح یس ەز .هافيفخم ردزوخأم

 نیک او رواد هنشاب كغاطو روللواقالطا هنسهکلوک كمدآو هنسانعم هلا رونید

 ید كاسناو زرد ند نیعلا ناسنا هکرونید هنکبب كزوکو روند هریروب كد |
 هک هتل ردهنسانعم ساب هلینض كنهزبه ( سانالا ) ليف كنم مه روتید یسانا هدنعج

 رورص ) سو الا ( ردا سانا یا نب سنا ردندامسا سااو یدئلوا د

 سنا یمج روقع ربغ یا سونا بلک لاق رولواقالطا هبلک نایلوا 7 د

 ەس هلسف دارم یلغوا هکر ديما نواخر هدننزو بارع ( سانثم ) هلنیتعض رولک

 ردندیماسا سو ًأامو زدهنسن شفلوا تفلاو سنا ( سون الا ) یدیا فاش بوسنم
 رددیما عابا سوم نی بهوو ردند هیلهاچ ءارعش یرکشیلا سونام نب زعا

 ثاربا مارآو سنا هازاوا راهجک رونلوا قالطا هسو رخ هدننزو سیلج ( سیآلا )
 سناو یناومیا یبااوه لوف روشد همدآ ندا تفلاو سناو نوکیا |

 لامعتسا هنناتعم هسکو سکوهسوأم یا ةیاوه لاق روند هثبش نانلوا تفلاو

 ردندهیلهاچ لاجر بلطلا.دبع نب سیناو دحایا سیا نم رادلاپام لاش رولوا
 دسدالا تئاب لاق رووا قالطا هثنآ ( هبونالاو ) هدننزو هنیفس ( ةسيالا )

 تاعسوخو تاذ هریک ا هدشزو هسلاج ( ةسن الا ) راثلا یا ینینا ةسونالاو
 كنهرمه ( سنالا ) سفللا ةيط یاةسن آ ةيراج لاق رولوا فصو ه هبوجم نالوا

 نالوا هیسکر دوغا 4 هتسنرب ردرلعما لاه( ةسنالاو ) هلنیتعف ( سنالاو ) هی
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 رابلا هدننزو طرق ( سیلا )'رلیدلوا یرحو یربو یرغو قرشو یوامتو یضراو
 هان رې س وس رظ ندم و ردالب هدننزو بح اص CA ) ردیمسا هب رق رب هدنس هیح ات

 + ود ردەدنىزو لعف ) سلاتلا ( ردیسا ره رت تی رق هب ی رد هد هفایم قاب و ر

 هلعانم ( دل اولا ) مجوتام یا سلاناف هبرض لاقي ردهنسانعم كلا راهظا

 عداضال یا ساوالو سلادالوه لاقت رد هنسانعم كليا تنایخ بودادلا هدننزو

 هل و یندب می م (سرابمنالا و ( هل وکس تي و ی ےف كنم ھ ( سراب ربم الا ) نوحالو

 س زاب ربمآ الا هکر درسا كشرز هدیمور ر با هحس وتفم یاب ) س رابرلاو (

 یعف كم مه ( شا ) رديسا كنهاد هحدپ ذل یر دید یل زوط نیداق دک سو

 ردکم د نوڪ ین ود او هبیامز فو رظ قروه وا ی: یال ٹاک رح نیس و

 نو رولوا ب رعم و بم قره وا هفر د اک شاو ا روند شود هدیس رافق

 سما هلون قرهلوا داش نا ع ضع و رولوا بروم ةسل وا لخاد فب رعت فرح

 0 رولک شفا ی ئ کیا نوجعخیدل وا هاشم هباوصا یدل وا ع ومس ید هدننا ونع

 (,ستالا ) یک با رو ساناز نوک نوفا یک سافاو سلف هلدم كلهه

 ردي اقم ثالم و ند روت اوا رابعن یالغوا مدآ هکر دمت رپ هاب میک كنم ریه

 یسانا یعج افیفحم هلیحف كنونو كز ردیسناو یک جو نج ردیسنا يد رقم
 ه دن زو لاا روک نزن و هل اه رولک هیسانا و ید دشت كانو یف ا e رولک

 قالطا هنف رطتسا بش ره یمناو فیقحاا 1 اریشک یساناو 1 ثراخان یر ةو

 هتخاصندن ومع نالوا تفج كلانا هکرذل وقنم ندیععصا مزوک ناب تحراش و اا
 ر ون واقالطا ىش و هنف ر ,ط هبواو یسنا هلو رط نالک یدوحوو یمش كناسنا يعي

 هنن رالب اقم و ینا هنو رط ی عا ر هنتوا ثغایا و هد زا مچ ے2ا كلام

 ا رب زردجرایلوق كتعصا ا هاظ یدلوا بهاذ هنسکع كنو یرهزاو روند یفح و

 هشدوحو كاسنا یریبعت راسو نبع شپ رذذ وا ندسنا نالوا هنسانعف یصب

 قالطا نیر" نالک .وشرف هد لک ناتوط یاب شوق ناو شا یولوا

 سنا نیاوسنا و رونید یشحو هنیرب نالک هنبناج دیص رولوا یزفب كيب هکروتلوا
 كتصاخ و كيفص یا تسناوه لوقت روللوا قالطا هنمد.هو راب صلاخ كمدآ

 قالطا هبهآرمو لحر ردهنسانعم مش یک سناید و هل سیک كنه ( ناسنالا )
 أ سالم * ی وهلا ف نتسکد قل * وبشا هج رکر دهیماع تفل قالطا هاسنا دن هرم و رونلوا
 عومدلابف * اب ییعتنز ادا * لعح اهم یبدلارد * هنانف ةناسنا * لرغلا بصاا

 هدراصب كفلوم رونلوا نظ قلوا دلوم نکل یدلوا ع ومس هدرعش * لستفت

 نالعف ناسناو یک یورو مور ردیسنا یدرفه ردسنج عج سنا هروک هتنایب

 ۱ عج وبشا نکل یک نحارسو ناحرمم ردنیسانا ج ظفللا ثیح نم ردهدننزو 3
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 نوکتم لوا هلال هيلع ینلطادقو بلقیا میلسسا 4لاق نوجع*؛دلوا نوکسم ادعا

 نویفهبسمک ٩ ءزبه ( سا سا ) رون را قالطا هنناشنو ر كل هنسن هو مرا
 تافاکم و و۶ هد زو راما ( سيسالا ( ردیسهباکح راز اور ز صوص رس

 لصا بش رهو اض ود یا اس ےس هاطرعا لاش رود هد بس نالب رو نوعا

 ) سیسأتلا ( ردمض وم رب هدنبار ق مد هدنزژو رب ز ) سیا ( رود هل ساصو

 قم ردلاق پ و اپ 4 ها ناب دود كبها ىن هلوا | ت هد زو لیعت

 عفدو اهدودس نب اذا هراد سەما لاش رو واربع قفار ۳ 1 رد هنساتعم

 هدهک نالوا عفاو هیفا هدنح الطصا شو ع لها یشیساتو اهلصا یبو اهدعآ وق

 فرح ر نامه هد فرح نالوا یور هلن هکر هقرح فا لوشن -ماک

 ليلو * بصا ةا مه ینماک * وبشا ل صاش مر : یایدلا ةة که 4 وا عقاو

 یک لا نالوا هد هلک کا اوڪو بتص اب عفاو هد ت کا وکلا طب هیساقا

 دوللوارکذ مدقم ندلپخد هک رولوا قالطا هنفاح هیفاق سیصأت ضعبلادنعو

 نالی هکردهلگرب هلوکس كنيسو یمن كلمه ( سا ) يک فلا نانلوا رک ذ
 ته واطمو عود اکا یع 9 .نالر هاب را ملک ن کیا | راب وط ینالپ )دنک ناب وط

 قاوا لث و هد روش و هلی وکتس ثءال و یعف كنم« مه ( سل الا  ردا

 شولأم وهف قع دطلتخا اذا اعلا لوهلا هان لع لح زا سلا ل ات رد هن سانعم

 اذا هيلا لاق رد ةلسنااعم ی٤ ادلاو هیاخ اذا ةملا لاش ردن انعم كليا تنایحو

 كلنا قلح- رخ و بذک اذا لجحرلاساا لاش TE E كليو نالیو هشغ

 لاش رد هنسانعم كلبا اط هد رب دو یارو ه۶ رس ,ادا لالا سلا لاق رد هنسانعم

 رد هست الج هديا تارا نخ هونب هکر ردهنسادعم هرو تو انا اذا هبأرف سلا

 تعقلخ یشا ند هم راع و د وخ اب ندض مو ةجرلا ی ء1 سل الایم هللایذ وعا لوقت

 ردهلسالعم تمر ولد و قلمنا ریخت وا ن سا لاذهام لوش رد هتساتعم شیب دو دوجح و

 لصا یا سلانموه لاش ردهنسهانعم ءهوض لصاو نون ی سل الا هبیاصا لاق

 PTT A لو نود هکمرولد ید وب ۳ 0 مالالا ) ءوس

 . یمعط هلغلاق بویلر اةح یغای هکر روند هدوس لوتوروند همد :آ نالوا لقع۔هد روش

 ( سايلا ) هط دقو هدیز ج رج مل ناک اذا سول ام نم ) لاقب رولوا شعشک |

 نی زک رمټ هروک هتشاپ < فر اصت كفلوم رد یمغا اع دد ۷0 رگ كنم به

 ناریع نب صاجف نب نیسای نی سالا لواو رد ربمغیپ لیارساینب هکردیسا
 رغتم ندنرادوهع ضقن و تیذا یدا ثوعیم هندیلاها اكیلس رد نارع ی نوراهنب

 ندیدنک برشو لک ا توهسو نوذأم هنب رلتفرافم بودازای هقح ترضح هلغلوا

 ار سس

 یخداو
r 4نو ا  
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 ( سناتلا ) قللاةيس یا سابا ةارما لاقي روند هنروع یوخدب هدننزو بارغ

 هلا سراف ناو دوخاب ربغت اذا "یثلا سات لاق ردهنسانعم قلژو هدننزو لعفت

 ' فیطت * وبشا ینعی هما هبتحم یاب ردقلوا سپات نالوا باوص ردیف یت یرهوج
 بیط و كاب ل رسک كنه ( سرالا ) رلیدلق نم ,دنعارم هم * سب اتام مایالاهب

 ( سیدالاو ) ( یسیرالا ) بیط لصا یا سرا نموه لاق روند هبسن و لصا نالوا
 هنسانعم راک | روند هب یک او هبیعفح هدننزو تیکس ( سیرالاو ) لیک زهره

 تیکسسراو رواک سراراو سراراو هسراراونوسراو نوسیراو نويت را ییجب
 هدنزو سض ) سرالا ۱ مد ریما یا موقلا سد راوه لاق روند هک احوریما هدننزو

 اسیرا راصاذا ینالا پابلانماسرا لج لا سرا لاقت ردهنسانعمقلوا یجفح هسکرب
 یهسکروسرا عع لحراسرا لاش ردهتسانعم سرا هدننزو لیعش ( سیداتلا )
 هکر ید ج راش همدعساو هلعتسا اذا هسرا لاقب رد هنسانعم قفللوق هدنمدخ و هدشا

 هدننزو سیلح ( سیرازتپ ) ردموسم هدیفم تاک قلعتم هبهداموب هد ربا نیا اهم
 كنیسو نالا تاکرح كنءهبه ( سالا ) ردبدآ وقرب بیرق هبابق دج»* هدهنیدم

 هنلم نان هدننزو تبس ( شسالا و ] هدننزو پاصم ( ساسالاو ) هلدیدتشت
 انا جج كساو صا لع یا هسسا و ۸ساشا و سا لع هتب یب لاش نود

 لاذف هل دین ص روک سسا يج تكساساو ات ساسع و سع هاب رسک كنو ره رولک

 لصا كفش رهو ۳2 باسا و باس روک شا ج تسسا و یک لذق و

 یا Ep تاکرحص رهدلا سا لع ا ناک لاش هنم و روال وا قالطا هنسایسم و

 (سالا) یدلوا هرزوا تهحو زر ط ینیدل وا و ربذ دم دق نامز یع ههحوو دم دق ىلع

 هست الت ثاکرح كو ریه هدن وو ردهتسانعم .ثمرب و هداف ی هنسنرپ دید كن زبه

 بوریق هک رد هنسمانعم باضعاو دیسفا اذا اسا و اسا و اسا مینیب سا لاقب ردتغل

 قفل راط رگ نارا و باضغا های آ هم نبغ مد رک ضعي رد هن سانعم ققفوا

 ردشلیا طیلغت یر باصعا ا هلا نتلبهم داص و نيع ح راش رولوا هنسانعم

 قعایواو لس اذا لحملاسا لاش ردهنسانعم قعای ىج وک لاب یسزآ لاب ساو

 درد هتشاتخم قلدازآ ورد سا سا یف نویف و اھا اذا رادلاسا لاق رد هنسانعم ,

 یسرت داوط دوخاب هلل زا قایا قیرطلا ساو سا ساب اهرج ز ادا ةافلا سا لاقت
 كقبرط ران آ هک اي وڪ روئلوا قالطا هقیرط نانلوا ادتها هلبا  هناشن یسهلوقم

 لوقت رووا قالطا قیرطلا كرس هتالوا نایعو واب هک هت رولوا شنوا یساسا
 ذج, لوقت ین رطلا نایتسا اد سوار جا انا تاذو ش طلا سا و
 یرلقایا جاسو یدنل وا ,ک ذ هک روند هل هلیعص كن, به ) سالا ( قيرطلا

 هدجر رول وا قالطا هنیلق تكناسناو رول وا قالطا هنس هیق" لوک نالق هدن رلقلا را
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 لاقب روئید هاب نروسولنادیم كي قواو دیدش توص اهلراص اذا یزمه ج ر لاقب
 هدننزو زاغ ( زامهو ) هدنزو ریز ( ریه ) ملل عفدلا ةدیدش يا یرمه سوق

 :رنهلا ) ردیمما كرب ندم كولم هيه كهم ( زرماهلا ) ردندیماسا (

 ةیذالا یا : ریتهلاب همایآ تضم لاش ردهنسانعم تیذاو هصکشا هدنزو هیفس
 ) هب یععاوا هک ردپ رعمیمراف ؛زادنا ردهنصانعم سایفودح هبسک كناه ( زادنهلا

 زادنه هلیسهیاب_لعاف مسا ( زدنهلا ) باسحال و زادنهالب هاطعا لاق روید

 یازرلب ص رونید هداتسا ندیاریدشو سایف یرابو ین راووص ردفسم"م ردم وقیم
 ردفو همش یاز ی رهلوا لاد یپفام هدب ت مالک اربز و ربد سدنهم هللادا هثیس

 هلی كناف هدیربغ كفعاضم اریز رلیدلیا روسکم یناه نکیا برعم ندهزادناو
 لوق روند هسان و قلخ هيض كناه ( زوهلا ) ردردانو زیزع لالعف یاب

 زاوهالا ) سانلایا ناوه زوهلا یا یرداام لوقو قلتاق یا كم زوهلاقام (

 كنب بره هکوئلوا قالطا هیاضق زوقط عفاو هدننیب سراف هیاءهمسب هلیحف كنءرمه
 قالطا زوه قرهلوا د رفع هی رب ره روند زا وها هنعوجم ردراو یصوصحم سا

 روناسپدنج 4 زیست ۳ مرکمرکسع ۲ نمرهمار ۱ ردرلنوب اضقزوفط لوا زغلوا
 سوس ۾ ٩ جدا ۸ یرهترم ۷ قمش ٩ هدننزو لیعفت ( زیومتا ) زکام

 هلیهف كنهددشم واوو كناه ( زوه ) تام اذا لجرازوه لا رد هنسانعم كلوا

 ةداراو ءرارک ذ رونلوا قالطا هبهبرم فورح نانلوا عضو نوا لج باسح
 ردندنلق لكلا

 م ةزمهلا لصف + هلمهلا نیسلا باب رج
N PETثمر وشود هب هشی دناو فوخ بودا باتعو مول هب هکر ب هد وو  

 كيا لیلذو رهفو هعورو هخعو اذا يناثلا بابلا نم اسبا هبا لاق رد هنتساتعم

Aاذا 4 سیا لاق رد رابع ندقلف لولذ و مار بودیشاو هلا هبلغ  

 سا ندسکرو سا اذا ای الف شبا لاقت رد هلسانعم كلا سح و ۰ رهقو هللذ

 هل اذا هسبا لاغ یک قاوشرف قلا زالدا ردهتشانعم قلوشرق ها هوّرکم
 هغ ساو 5 در اذا ها لاش ردهنسانعم قلراوخ یدآربو هو رکللب

 هدنو روند هن کم نشخو تشردو بدح یا سیا ممجاصا لاق رود هغلقاروقو

 هدشنزو لیعفت ( سیبأتلا ) رونید ه هغبولبق كکراو ردزناج هده رسک كنءزمه
 كیهزمه ( سالا ) هرقحو هرغص اذا هسا لاقي ردهنتسانعم قلراوخ یندو

 | ( سابالا ) ءوس لصا یا سبا نم وه لاقي رونید هبسنو لصارتکو انف هلرمنک

 بارع



۸ 

 ۱ گچ یاو زره لاق رد هنسانعم ك٤ ربد ردعواطم هدانزو لعفت ( نرخااو ۱

 دلا مو ردهنسانعم كک هغو قوش ندنرمسمو حرف زا زنهاو رها
 هر لع هتمارکل یشتساو هحورب حارا یا [ دعس تون نجرا شرع "ها ]

 هدننزو هلرلز ( نهر هلا ) هنع هلا یضرردذاعم ن دعس راصنالا دیس دارم نددعس

 یک ایرد یان هغ رم تالاح یسهلوقم كنجو هیلبو هنتف هلیعف كناه ( نه زهلاو )
 بورطاو ایالبلا كبر یهو رها زهلاو ءره رهلادهش لاق روئید هک رد بوداننوا

 كردو هللذ اذا هرهره لاش هنسانعم لیلذ رولوا ردضم هزهزهو شالا

 یشا ندنروربسو حرف هدننزو ج رحدن (نه پلا ) هک رح اذا هزه زهلاق رد هتسانعم
e 

 حارا ئا یلق هيلا نه لوقت رد هتسانعم تک هشدنح و دحو بول و شیاشک لکوک

 ديبل یدنلوا رکذ هکردهنسانعم نهق هلیئوکس كفافو یعف كناه ( نقهلا ) رورسلل

 نهق وهلا زقه یی * اهماتلط وا رهقلا فانو امن * ةنظف تتم نا قبا وصف وبا
 ملا ) یدنلوا کد هکردیفدارمو هدننزو س ( ماا ) یدنلوا تیاور هدلبآ (

 اه ءرشلا هه لاق ردهنسانعم قشص هاب | قمر اب هل | لا هکر دیفدامو هدننزو هغع

 لاش ردهتسانعم قمردشقص بوردصق هربراط رو هرغ اذا ینالاو لوالا بابلآ نم

 جو رخ ها یدنفص نلادنح رع 5 دف ناب ندانعم وب قرح همش ده ادا

 كهرب ویفاق هب هنواو هل اذا هزه لاقت رددنسانعم قمزرتابو كعرود هلا هنسن رو ردا
 قمصاو كرمك اذا هه لاش راد هنساعم قم رواو هعفد ادا هر لاقت ردهنسانعف

 وبشاو هرمنک ادا هزه لاقي ردهتسانعم قفربفو هضع اذا هزه لاق رد هنسانعم
 ] ناطیشلا نم كب ذوعا ىلا مهللا لاق ة واصلا متفتسا اذا مالسلا هیلع ینلا ناك

 مالسلا هيلع مرکا لوسر یاطیش رمه عقاو هدندح [ هخفنو هثفلو هزم نم مجرا

 قاسنا تلق كناطیش نونح اریز رلیدلیا رست هنا نوح یتعب 4ا هنوف یرلتسزوج

 ضدالاهب ترمه لوقت رد هنسانعم قملاچ هزبزمهو رولوا ضراع ندنسبئص پوتر ود
 یاود هربخآ ةغيص روند هزاغ هدنشنزو هزل ( ةر لاو ) ( نحاهلا ) دتعربص یا

 یرویس یبوا نالوا ریعت "ریمهام لفن رع( زامعلاو) هدننزو ریتم ( زمهلا ) رذنمفتم أو

 هننراق كن آ ولفرط ییا بودیا بصن هنیراهکوآ كنهمرح هک روتید هرومد كحوک |
 رولک رماهعو زماهم ج ردفراعتم هدرازابناج اصوصخ هدنرایراوس رانا رر رود

 لوق ىلع هکنکد و هنسانعم عرفه روند ریکح هد و و 4 ) ةزملا 1

 اا هنا: روک کک یا شا تا وا شما کن زب و هردنکوا
 یک اردا هکایوک روئوا قالطا همدآ ارزو نیهذو ی دد اولا ریه لرروس

 ک ذ یا دژوفلا ریه لجر لاقب رولوا شردشلقص اعقم بویاوا ناشی رب 3

 رولوا فصو هل لوتلروک كي یزمهو ردیدآ عضومرب هدننزو یزج ( یزمه ) ||
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 اذا عبا را بابلاآ نم اژ ره لدراا زره لاق ردهتسانعم لوا دالهو هبرش اذا

 لاله ه درانوب هدنزو ج رحد ( زو تاو ) هدشزو هجرحد ( ةزو رهلا ) كبه
 هدن زو هح رح د ) ةزمرهلا ( تابه اذا زو رم و لح رازو رھ لاق رده اتم یوا

 شنآو هیف یناهکال اذا للا نمره لاقب رد هنسانعم كله وک هتوایرب نم هد

 لوقت رد هنسانمم تنالدو مولو تئفط اذا رالا ترم ره لاش ردەئسانعم كمنو

 قللارم ره لاقب ردهنسانعم كج هج هتسهآ هد نعآ ںی همقلو موللا یا رم رهلا هذهام
 ذفن ( نمره ) روید همالک نالوا افخاو مک ندقیفرو مدیهو افیفخ اهفسم اذا

 ۵ رک هلا سدق و رديه هدلبرپ عفاو هرزوا هروخ ر ندنراوخا دنه رحم هدننزو

 قالطا هنالوا هاشاهش ندمعع كولمو ردلدلاجر مالعا زم رهو ردیدآ كعلقرب هدو
 ليه كنالوا مد ( زم رهمار ) رلیهف كنار رارید ید زومراهو نارمره روئوا

 بصنو عفر ینعی هنالث هوجو ینسهلک مار یرثک | هکر ید حراش ردهدابرب هدناتسزوخ
 هل رابنعا فاش راضهبو فرمعنم برعم رلشعب و راردیا ینبم هرزوا حف هدننالاح زو

 ( رن رهلا ) رردیا ارجا یتس هثلث هوجو كياعا هدلوا بودیا فرمصنیال ین قات
 رد هنسانعم بای و یجشدا وار تباغب ( یا رن رهلاو نا ریز 4۱ و ( هدنن زو لد رفس

 ییهنسنر هیددشت كيازو عف كناه ( هلا ) روند هئاویح و ناسنا دیندحو "ریتو
 زب دا ) زب رها ( هک رح اذا لوالا بابلا نم اره هو هره لاق رد هنسانعم كع رد

 ردهنسانعم كم روتک هشدنحو قوش یهود هاش و ب ط هک نروع هود هدننزو

 زدلب کرد هنساتعت كم ود زدلیو هب | دخک اهطخن اذا ازب ره لبالا یداا ره لاق

 هزیزه تعم لوق روید هسسز,رهو ضقنا اذا بک وکلارهلاقب روت وا ریبعت یتتآ
 لوک لروک لروکو یود یا زیزه خیرال لاقي روئید هنسیدلشخ اليو هلوص یا

 شلح هاب مک كلاه ۱ :هلا ) توض ددر یازیره دعرال لاق رونید هنس وتل روک

 كمر ناینیفو حایراو طاشن یا ةه یلهنم تلصح لوقت رونید هطاشن و قوشو
 هکرونید هیشیروب هود هنوکربو رونید هنسوتلروک كوک هليا دیدرتو روند هتسس
 هب لاقي رونید هنرمسو ح رفو هرطاخ شیاشک و ردقجهلوا یشیروب هلشدنح و قوش

 زهرهلاو ) هدننزو طبالع ( زهازهلاو ) هدنزو طبلع ( زهزهلا ) هيح را یا ةره
 لاقي رونید «یراچ ءام نالوا ناوار ف هدننززو فاصفص ( زاهٍهلاو ) هدننزو دهده

 تسج هدشزو طبلع زهرهو راج ربثک یازاهزهو زهزهو زهازهو زهره ءام
 یید هدنزو دهده نه رهو عیرم فیفخ یازهزه لحر لاش روند هعدآ الا و

 الو فاص یسولما زاهرهو رعقلا ةديعب یارهزهرئب لاق روتید هبیوق نبرد
 ردیسا كبلک رب زاهزهو عان فاص یازاهزه فیس لاقب رونید هعلف ناشخرو
 هدننزو لاعتفا ( زا رغهالا ) ردهتسانعم كليا كيرحم هدنزو لیعفت ( ززا )
 س

 ززہااو



۳۰ 

 اذا هاصع لع رکو لاقت رد هنسانعم قعایط هباصع و نشو ینعع سل و لاق ۱8

 )۰ مولا ) الع اذا ماعط) | م رکو لاش رد هنسانعم قلوط E و ااغ کوت

 لاق روا وا هدنلاح بضغ شکا رد هنسانعم قعان وا قنور هسکرب هدننزو نهر

 یشات EE هدننز و لعفت ( ۰ دم ویلا 34 e o اذا ناما بابلانم امو هشناب : ندو 1

e ۱هع رس ی زت یا ی تا ف ر 9 لاق رد هنس انعم كءرو قرالیآو قدهنار " 

 هب وا یر یشا نادن وهش توق یشاب كن رک ذ هدنددص قا ه.یشید هیاد :كکراو

 قفل سطاح همايقو ءا زلا دنع رڪ: یا هاد رح ساز نم وت لاقت رد هنسانعم كعد

  كناهو یعف كواو ( یهولا ) مايقال ايي اذا لحرا سوت لاق رد هتسانعمم كو
 نبلاق ید وحو لوق لع ددشو یوق یسهینبو تقلخ و رونید همدآ رودو هل وکس

 ظیلغااوا قلم اددش یارهو لحر لاقب روند همدآ نالوا ولیو هتروا پولوا

 بایلانم ازهو هزهو لاش هنسانعم قعصبو كنکج هلقایا رولوا ردصم زهوو ةعبرلا
 رد هتسانعم قمردنفو هعفد اذا هزهو لاق ردهنسانعم كمرویقاف و هتط و اذا یاثلا
 قلا رهو لاقي, رد هنسانعم ثكمردل وا ب وقیص یدلهکو هثح اذا اذک لع ه ره و لاقب"

 لحر للش رونید هیشک ولشیورو لزوک هدننزو رجا ( رهوالا ) اهعصق اذآ

 كل رلث واخت 7 ایحو هدر لها هدننزو همارک ( ةزاهولا ) ةيشملا نسحا یارهوا
 هدننزو مظعم ( ده ولا ) ) ٿا رفطا هیشم یهو ةزاهولا و هنشد و رول ,

 لحر لاق رود همدآ نلاصد هل دّش هرب نکرورو ۳ لعاف مس ۱( :هوعلاو )

 ی 11 ب وا ره 4 دش ار لعق( نهوتلا )طولا دیدش 1 ره وبه و ره وه

 تو اذا 1 نهو لاقب رد هنسانعم

 لوق لع كلوا هللاعف ( نا ربهلاو ) هدشنزو دوعق ( زوبهلا ) ¢ ءاهلا لصف )

 يناثلا بابلا نم انا ربهاو ازوبه لحرلا ريه لاش ردهنسانعم كلوا نی رسنآ

 زود نالوا كنکو یفنارطا هکردیفدارم و هدننزو ربه [ "ربهلا ) ةافوا تامادا
 "هل رسک كنارو كناه ( یزربهلا ) رونلوأ بیعت الآ هدیکرت رود هرب لقارتواو

 هک هنن نوني هراوسهش و یدنج رب ىع هراوسا رب ندنبس هرواسا مت نمی سرف
 0 ردندب زرابم هک ی دیا یزرا یلصا کرد د حراش یدل وا نایب هدنسهدام روس

 فیطل شکذدو شوج اقلطمو روند هدیدج راند یزربهو ردهلدبم هیاه

 روند هنوتل ] صااخو روند هبهمزح العاو E روند هنالیس زا و روند هئبشس

 سعه هدنزو رگ ( ر0ا ) ۳ مدلم ما ردیس هن کک كناج ( یزرهلا ما )

 كمهدلسف هدننزو دلعافم ( ةرحاهلا ( رود هث دح و ربح هح ول رک ر ا ۱

 رد هنس انعم قمشص كب هلا لا هدننزو زرد ) زرهلا اس اذا هزحاه لاقب و ی 11

 هز ره لاش رد هثسانعم قعرواو ادندش هر ادا لوا بابلا نه از ره هزره لاق ]
۳ 

 ۵و ا
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 دکر هک روند هبهنسن قجهنایط بوئغص و ل اذا یاکا بابلا نم ازش و

 ( زاش والا ) ًاملی و هيلا دنسب یذلا یا رش و ءرهظ یف لافی روئلوا رعت هکیوس
 هدندب و هنسانعم لادن ۲ روند هسا 'ړهفسو روند هراصئاو ناوعا عف كرمه

 زاشوا مه لاقیو هناوعا یا هزاشوا مه لاقب هنسانعم لاص وا روئید هرلک | نالوا

 نو ردزش و یردرفم كرانوب هلاصوا یا هزاشوا تهطقن لافیو لاذنا یا
 زافوا لم یا زاشوا ىلع هّیفل لوفت رولوا مج ندنسانعم 4عو رونبد هدنادشو
 زاشوا يلم هيف لوف ردزاش وا یعج هک رد هتسانعم 4ع نيف ) زشولا (

 هنب رافدصب قلوف شاوط قوج كب یعا ( زیاشولا ) زفوو زافوا ىلع یا زشوو

 "یمم هب ههیرک و روش و رش هدشنزو لفت ( زشونلا ) رد" ریشو یدرفم روند
 یصف كواو ( نعولا ) لأي اذا شلل زشوت لاقب ردهتسانعم قفل رضا بول وا
 هیلاعو لاش ردهنسانعم كلبا مدشو قبس هبهسکر هدنص وصخ ر 4 وکس كنیعو

 لاقي ردهنسانعم قمرویو مدت اذا یناثلا باهلانم انعو درتیوا لعس نا اذکق

 هد رلت و هدننزو لیعفت ( "ریصوتلاو ) هیرسنک كن مه ( زاعی الا )ہا اذا اذکب هرعو

 كواو ( زفولا ) مدقن اذا نعوو اذک ىف هيلا عو لاق ردهنسانعم مدقتو قبس
 | إً ىلع نح لوقت هنمو رد زافوا ىج ردهنسانعم هع هلنیتعفو هلیاوکس كنافو یعف
 روید هناکم مفترم زفوو ردلوجم هب هغلابم یس هين عج لع دح ىلع یازفوو زافوا
 لاق ردهنسانعم كمردوپا هیرسک كەر ( ذاشالا ) عفت یازفو ناکم لاقب

 لوق ىلع قمرووا درهکید یرلفایا پویعشلرب ( زافیتسالا ) هلا اذا هزفوا
 "یمن هفقلاق بولا رم دوخای قمرتوا بویف هرب یرازید قرهیموق هری یرلقانیف
 هکر دهنسانعم قمرونوا بولموج هرزوا یرلفایا قرهیلغوط همایق زونه هلغلوا
 عضو وا نئبطم ربغ ابف بصتنا اذا هتدیعفق نفوتسا لاقب ردندنسانعم هلع یعومع

 ( زفوتلا ) بوئولا ایه دقو اعاق وتسب الو هیلجر ىلع لقتساوا هیتیلا عفرو هیتبکر
 همدآ نایمووا قرهلوا بلقتمو برطضم هنوایرب هدنشا رف هیدک هلیس هینب لعاف مسا

 هبهنسن رپ هدننزو لعفت ( زفوتلا ) مانمال ابلقتم یا غلا نم ازفوتم تاب لاقب رونید
 هدننزو زفوتم هلفاق ( نقوتلا ) ایم اذا شلل نفوت لاقب ردهنسانعم قفل مضاح
 رد هنسانعم كمرویفاف ه هنوا هدننزو زکر ( زکولا ) یدلوا رکذ هکردیفدامو
 لاش ردهنسانعم قمحناس پوترودو هعفد اذا یناثثا بابلا نم ازکو هزکو لاقب
 عمجن هبرمض اذا ءزکو لاقب ردهتسانعم قمروا هلقومویو هبهنعط اذا خراب هزکو

 كد فأر نمهریو اهالم اذا ةبرقلا هزکو لاقب رد هنسانعم قمردلوطو فكلا
 لحرارکو لاق ردهنسانعم كليو هرکر اذا ضرالاف را کو لاقن رد هن سانعه

 یدنلوا رک ذ هک ردیفدارمو هدننزو زشوت ( زکوتلا ) ردیدآ مض ومرب زکوو ادع اذا

 لاقب



 كشاب هک روند هزرالیق شمس" ریق قلارآ قلارآو لیلا یا رخ و یش لا روید
 ربتقلا هرخ و لاق رولوا ردصم هدانععو و هلوا هايس زونه یرارب نالف ورک

 ماعط یرلکدید "ریخو رخو و ةرعش دعب ةرعش طش اذا رو رلا بالا نم ارخو

 رب رع هک ردندلوا یانعمو "ربخولا لع اذا لجرلا رخ و لاقبا ردهنسانعم قاب

 ريخ ولا ال لع لاق رود هدب ر تالاپ هاب | لادن ریما ) "ربخ ولا 2 هتسانعم 1

 هب و مش رع نب ےھارہاو ردیدآ حض ومار هدنزو زرد ) زرو ۱ لسعلا دوا یا٣

 هنیفس ) ةررولا ( ردیل كديلو ن لئاقم درو رک ) ةزرو) ردندحم زرو نا 1

 در دب دا لر ۳ ندنس هل تق داسغ و ردیعما ربط باراو هرکح ند هدم هدننزو 1

 تالادنعو هکدروا هکردتفل ندنسهلک زوا هلیسهدش كنازو یصفكواو ( ژولا ]

 زولا .هربنک یا ةزوم ضرا لاق روشد هرب قوج کدروا هله 0 و كم |
 نوشد :دمدآ ناو لب فیفخ ك و ردندآ شوقر يجف كواو ( زاوزولا 1

 لز لاق روشد همدآ نالوا ررو كرهریوج تورو ی زوازوو فیفخ

 ( زوزولا ) روند همدآ رودو و ی اذا هتسا یواب یا زوزو ناک اذا زاوزو

 هلکنآ ۲ هکردیدآ و هعصب ندو E توم روند همولوا هدنن زو دودق

 دلروکخ یرلک دد یربلک هدیکرت رارردنا بو رص قارمط هبیاشآ ندر كسك وب

 اذا لح ]لا زوزو لاقت رد هد س انعم قما ره ښو يدنا یا ةزوزولا هدهام

 سوس وم ( زوزوملا ) دا كنزحت مم وطلاب راقم یا ازو زوم یش لاق | ۱

 زوا ( ءازوالا ( د رفه یا زو زوم لحر لاقت روسد هب هدنناوخ و ب رطم هدننزو" ۱

 هاتریحف و نیووب كن هم جم نیس و ی ےف دواو ( قولا ( یدنل وا ناب هدنسهدام

 روند هبه و د اوتو ىۈق هدنص وصح كءرو و هدش یا نشو هشيع ف لاق روتید

 19 زخوو "هغزپ اذا هزخ و لاقي رد هنسانعم ا هو را

 *ةعبرا عب را رارد ۱۰ رخ وارحو اواچ هدر كجد زاید دود ربرد تعاج

 :شسایط یا ةهزوازوو زاوزو مر لاش هدشنزو هطد الع " نوت ید هزوازو

 . كمريوح بوروب هوا یرب ین نکرروب هدننزو هسوسو (ةزوژولا ) ردقح هلوا ۱

 لوقت ردهنسانعم شیط و تفحخ و یولب یا ی اذا هتسازوزو لاش رد هنسانعم ۱

 ندهن سانعم تكعرو رانا قیص قیص یرلءدآ و قرهدات وا دو امد سس بو

3 ۱ 
 نو تس ییاکدن زو شيعو روسد هعذطنرم ناکم NEY سن و سو

 لیبل زش و لاقي رد هنن انعم كلما 4و لا لع یوق ىا و رم لاق



 یو کا
 نیا ۷۹

 اهلا ههر ده لو رد همام تصرف هد زو هف 3 ( رک ذیساک

 رد هنسانعم كا نلف بوی ۳ توف تص رف هد ز و لاعتفا ( زاها ) 2 هص رف یا

 را ردهنسانعم قمراو هکلدب بودا طارفا هدکنوک و اهفتغا اذا ةزملا رہتا لاقت
 | بوعلقب هبهندننرپ هدننزو هاعافم ( ةرهانلا ) میقو ط رفا اذا كشف زبنبا لاقب
 لاش ردهنسانعم كليا تصر و قبسو هااد اذا ءرهاب لاتی ردهتساتعم ناچ

 . ردهتسانعم كعشدا ثرداپم هدنزو لمعافت ( رانا ) هرداب اذا ديصلا رها

 زد هل انعم رادقمو ردق هدنرلت زو باتکو 4 ( زابل ) اردعا اذا | هات لاش

 هاهزو هردف یا هزامو هزامنو اذک رم لاقب یک زہ رددوخأم ندنمانعم برف
 هکشا لو هدنزو دادش ) زاملا ) روند ها هدنن زو شیک ( ہلا ]

 زام زا لاق هلوا ردانب وا بوقاق یرلیا یرلبا یسکو ک یاد نکدرو هک روند

 ۱ ندنرهظ كنسوق بالود هدننزو مرکم ( زمنلا ) ربسلل هردصب زيي ناك اذا
 | و قحآ نالوا نقش هسرغآ كنيوف ورب ټدرپ ینیدروط كنهباد نکح وص

 ۱ هددسزو لیعفت ( زب والا ) ردندلاجر یاسا هدن زو دادش ( زا و نهان ) رونید

 i و رز اد دو الا ںیم کارا

 | هدهیاع تغل هلیئوکس كنهیفوف یانو ىع دوو ( زولا ) « واولا لصف #

 روند همدآ هکرحملا عیسم هلی وکس كجو ىح كواو ( زجولا ) ردیدآ رجش رب
 «لطعلا عيرمس و ةزجو ةآرماو کرا عیرس یا نجو ,لجر لاقی ردهرجو یینوم
 زج و لجر لاق روند هشيا تایقاو هزوس نالوا فیفخو تسحو رود هم دآ

 زج وو روند ه هنسن سضتجمو فیفخ یا,نحو ماو مالک لاش و ءاطعلا عیس-: یا

 هب هنسن صاغ هدرلنوب هدننزو ربما ( "ریجولاو زحاولا )| رک ذیساک رولوا ردصم

 هدشنزو زغ ( زجولا ) نجوم یا جو و زجاو و زجو "یش لاقي رونید

 ] نصت "یالک كمدآرب هدنزو دوعق ( زوجولاو ) هدننزو همارک ( ةزاجولاو )
 هقطنم فارجو و لحرلا زجو لاق ردهننسانعم ثایوس سصتحم یالک و قلوا

 | (نجاولا ) ا زيو ناك اذا یناشاو سمافتا بابلا نم ازوجو و ةزاجو و ازجو
 |. قلوامصتخ و جدا مالک هل رسک كب هزه( زاجالا )ر رد دآ عضوع رب ۸ز.عف كم

 ۱ لاش ردهنسانعم كلیوس صع یالک و لغ اذا مالکلا حوا (لاقب ردهتسانعم
 اذا ةيطعلا زجوا لاقي ردهنسانعم ثلبا ليمجت ىب هيطعو هللق اذا مالکلا زجوا
 (ږجوتلا) رونید همدآ نیلیوس مصتحم یالک ls لربك كيم (. زاجملا ) اهلع

 ا چوت لاقب رد هنسانعم" كلی بلط یلوصح كلهنسنرب ندهكرب هدننزو لعفت
۰ | 

 ردیما یمرف كنانس نی درب هدنزو هر ( هزحو ) هسقلاو رڪن اذا یش
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4 ۰ ۰ ۰ ۰ a 

  ۱هزوقنم هاش لاش رده راشعا ف وص وم قیا روند هویف شماغوا تاع زاش

 | نامر ( زاقنلا ) توم ىح هنم رقن نوعاطلاب هش ةيشالل ءادوهو زاقن اب یا

 لاقب ردهنسانعم قمافوا هنتلع زاقن یشاوم هدننزو لاعتفا ( زاقتالا ) رونید

 لاق ردهنسانعم كمريو ندن زك كلام هیسکرو زاقنلا امباصا اذا ةاشلا ترقتا
 اصض و هروکرب ه د بهم هدنزو هنیفس ) ه رقت ( هوس هاطعا اذا هلام س هل رقبا

 ءرقاوت ىلع بثو لاق رونلوا قالطا هنیرلفایا كنمسق هباد ( یقاوثلا ) رددآ
 یصلا ترش لاق رد هنس انعم كمردا صقر هدننزو لیعف ) 'ريقاتلا ( هعاوق یا

E كنکوت ی ی وص كن وق هلی و دین كو یخف كيو ) ركنلا ( هئصف ر اذا 

 هلیورب ییهسک رب نالب و اهوام یف اذا لوالا پابلا نم ارکن بلا ترک لاش

 رد هنسانعمقمرواو اهفناب هتعسل اذا هيلا هترکن لاقش رک ذپساک رد هنسانعم ققوص
 بويل ند هنسنرېو هعفد اذا هزکن لاق ردهنسانعم عفدو هبرض اذا هزکن لاق

 كعرود هللا هنن ولنالب یجواو صکن اذا هنغ کن لاق رد هنسانعم تك ود

 یتدو هلنیتعف ( یکللا ) فرطلا ددم *یش هزرع اذا هزکن لاش ردهنسانعم

 | اذا عبارلا بابلا نم اكن رثبلا تزکن لاقب ردهنیسانعم كفکوت یوص كنييوق
 | لوقت رد هنسانعم كتکو ینیوص كنيوف 1ک كنم مه ( زاکنالا ) اهؤام یف

 شفکوت یوض هدنزو روبص ( زوکللاو زک الا ) تینفا اذا بلا تركنا
 وص هدنز و دوعق ( زوکللا ) ) هلنتعض رولک هکنو رز کاوت یرلعج روند هي وق

  ۱ناو اذا لوالا بابلا ص ازوکن ءالا کن لاقن رد هنسانعم قعاب 9 پولیکح

 |) هدککو لذر یا کن وه لاش رود هب هنسن زیکو قلا هلرېک كنون 0 .<لا

  8ناق وع هيو ر .هکروتید هالب لوش هدننزو دادش ( زاکنا ) روند هکیلیا نا
 | بولوا هجا هدنسهجرد زفلوا قرف ندنغریوق یشاب هک ردنالب عونرب ویو هلوا
 لا رولک زاکنو زک اکن ییج ردیلبخا تیاغب كنعمق نالي رولوا یک قو یغآ

 نم هتفدل هسأر نم هبنذ فرعبال غ هل سیل هفنابالا نکتنال ةيح یا زاکللا هغدل

 هرن لاقب ردهنسانعم قمروا هلینوکس كناهو یعف كنو ( بلا ) تایلنا ثبخا
  ۱هعفد اذا ودر لاش رد هنسانعم كليا عقد و هب سط اذا ثلاثلا بابلا نم اهن

 | بودهربد هب وا ور یشاب و برف اذا "یشلا نم لاش ردهنسانعم قلوا بیرقو

 / لاقن رد هنشانعم قعان وا  ypهدنماکه كروب یمسق راوطو طب اذا ار

 هه تضرب اذا اهردصب ةبادلا تررن لاق رد هنسانعم كم رد بوقاق یرلیا یتسکوک

 ولدلاب زېب لاق ردهنسانعم قلاچ هتوا یرب نوجا قلوط ییهغوق هدییوقو ریسلا
 روند جد زام ردهنسانعم رادقم جو لا ءالا ف ا برم اذا ربا ف
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 رددآ رهش ر هدانب ناهفصا هلا هدلب مال م هدم هدننزو رفعج هلون ( "رمطن )
 هلي سال هوکسس كلهم نیفو ىهف كلو ( رغللا ) هیاه ريد ید «"عطن

 بالا نه ازفن موقلا نب رغا لاش رد هنسأانعم یم رفشف هم و یر بوقارب ۳

 رد هتسانعم كلءا اوفا و لالشا و شعب لف مهض» لح ینا یا اذا ثلافا

 یصلا زف لاش ردهنسسانعم قملقفب رفنو غارملا مهغزت ادا زاغتلا مهرغن لاقي
 ندا لالضا و اوغا یک ناطبش یما اعاد هدننزو نامر ( زاغلا ) هغدغد اذا

 ردهنسائهم قما رصحص وهآ هلئاصف ( نازغللا ) غاز یا زاغن وه لاق روند هیسک
 ناغارص هدنزو روفعب ( زوفنیلا ) بئواذا یناشا بابلا نم انارفن یظلا رغن لاقي

 ینجوج نوناخ هدننزو لیفت ( "ریفتتلا ) باثو یا زوفب ی لاقب رونبد هیوهآ
 زا یفلیغوطو هصقر ازا اهدلو أا ترفن لاقب ردهنسانعم قعانوا بودا نیدناد
 زا مهسلارفت لاقي ردهنسانعم ثمريوح هرزوا قنرط قوا نوجا كلج یکلیرک |

 ۱ كنءربه ( زافنال) هتماقتسا نم هحاجوعا هل نیل هرفظ ىلع هرادا اذا

 | ريما ( ریفلا ) ءزفن نعم مهسلا زغنا لاقب ردفدارم هدیناث یانعم هلا "ريف هليرسك
 || هنغای هرک شمالوا مت بوليغاط هدشاب هلاه ( :ریفلاو ) هد زو

 ] ( زف ) ردهزفا یدرفم رونلوا قالطا هنبرلقایا كنمفراوط ( زفاونلا ) رونید
 | هدزوا یر یر هدنزو لعاش ( هفاتلا ) ردب دآ هدلپ رب هد غم هدشزو ورک

 | نامر ( زافنلا ) ضع ىلع مهضعب بواث اذا اوزفانت لاقب ردهنسانعم قعشا ره

 رروشاریعص هنیرب یرب هک ردیسا نویوا هنوکرپ صوص هبرع لافطا هدشنزو

 زقن ءام لاقب روئید هبوص راوکشوخو یفاصو ذیذل هدننزو فتک هفاق ( رقثلا )
 كرمه ( زاقنالا ) رد زیاچ هد هلنحف هدنو ردهنسانعم بقل و بذع فاص یا

 لج را زقنا لاق ردهنسانعم كما وص راوکشوخ و ذذلو قاص اعاد هرس
 لج رلازقنا لاق ردهنسانعم قءارق لام تق یو رکو رقللا برش ىلع مواد اذا

 لاقب ردهتسانعم قعشوا یتلع زاقن هنسیشاوم كمدآربو رکذیس اک رقنلا ینتقا اذا
 كلبا لتف روفلا ىلعو كياچ یهسکرو زاقنلا هتیشام ىف عقو اذا لجرلا رقنا

 أ روند هیوق هلي كلو ( زقللا ) ايحو التق هلتق ادا هودع رقنا لاقب رد هثسانعم

 زا قمارجع هلناححف ( نازقلاو ) هلیلوکس كفافو ىف كلون ( نقلا ) هتسانعم هرتب .
 | هنیتعف ( زقلا ) بنو اذا یناثلا بابلا نم اازقنو ارقن یظلا زقن لاق ود هنسانعم

 ] ردتفل هدبیسک كلوا لالا لاتر یا زقلا ءاطعا لاقي روند هترتک كلام
 ( زاقنلا ) سيسخ یا زقا ءاطع لاقي روضد هغیش "ریحانو سیسخ ( زقانلا )
 || ردق هجاوا كاله ردېیش هنوعاط هک ردتاعرب صوصخ هبیثاوم هدننزو بارغ
 ۱۳ ةزوقنلا ) رونلوا ريبعت یضم قلا رولا بوارجم هوا یرب ندنشالت
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 یرلا دنع برطضا اذا رولا از لاق ردهنسانعم قهانوا شیر 1 نکراتا قواو | ۱

 وه لاش یدنلوا رکذ ا هزازلو ۰ هدشنزو باتک زارنو ر و |
 لاقب ردهنسانعم توهش هل رک كو ( ةا ) هزازلو هربز) یا هزازاو مش ززا

 ردهنسانعم قفلعتاق بوشکپ تیاغب هنسنرب هابسسک كنءرمه ( زازالا ) ةوهش_یا ةزن وذ

 رکذ هک ردیف دامو هدننزو هزاعم ( ةزانلا ).ددشتو بلصت اذا "یا زنا لاقت

 هنوا یرب یتشاپ مدآرب هدننزو هلرلز ( هز لا )هزاع یا ةزانم هزان لاق یدنلوآ
 قوج ءادنزو ظبالخ ( زنا زلا )هک رخ اذآ هسارآ نوت ل و

 لیعفت ( زی زعتلا ) رونید هءهود روغو و هآ رفیآ هدنزک نالوا روتفو نهو یی یجآ

 ۱ ییس روای یدک وهاو هه اذا اذک نع هزز لاق و و سام هزمت هدننزو

 ( زشنلا ) الفظ هر اذا اهلو هبطلا تزدز:لاقب ردهنسانعم كتو بویلس

 ( زشلا و ) هدننزو باه ( زاشناو ) لینوکس كنهم نشو یصف كنو
 اعفترم یا انشنو ازاشنو ضرالا نم ازشن تولع لوقت رونید هری سوت هٍنیتعف
 بابسا و بس روک زاشنو زاشنا یجب كانیعحوا رولک زوشن ییج كنکلوا

 | یرقوب هدریرب رولوا ردصم هلیئوکس كنيشو یصق كنو زشنو یک لابجو لبجو
 اذا یناثلاو لوالا بابلا نم ازشن هناکم ف لحرلا زنش لاق رد هنسانعم قمروتوا

 هعرصف هلعحا اذا هنرقب زشن لاقب ردهنسانعم قلاچ هرب بورپ الاق یهسکرو عفت را

 تشاج اذا هسفن تزشن لاقب ردلعتسم هتسانعم كنود لکوک بونالو هدعم و
 هلماعم هلا نایصع بودا توادعو ضغب هنحوز نوناخ هدننزو دوعق ( زوشللا )

 ةأرملا ثزشن لاقي رولوا شلبا عفر سفن هکایوک نداتعاط ردهنسانعم كل
 جوز زوشنو هتضغاو اهحوز ىلع تصعتسا اذا یاثلاو لوالا بابلا نم ازوهن

 لاق  رولوا كليا افحو برظ هوب ههجوز هکرونلوا راتعا ید ندنفرط
 هکزونلوا قالطا هرمط لوش ( زشاللا ) اهافج و اب برص اذا الع اهلعب زشت
 نم برمط "ریتم یا زشاب ق لاش دل وا ۳ بول وا ققلاق اعاد هلبس تلعرب

 جی بلق لاق رول وا فصو هکر وب e بوانبوا ندرب هس وقروف رو ۳

 ید تیز اب نبض سن ی وه ا اشنالا ) ابعر هناکم نع عفترا دق راص اذا

 عضو هنرب وارپ بوردلاق ینرلکک نالوا مرو قرفتم كم هاش لج دیعمو

 اهعضوم ىلا اهعفر اذا تیلا ماظع هّلا زشنا لاق رد هنسسانعم كلبا بیکرتو
 نشنآا لاق رد هتسانعم قمردلاق یرقو ندن رب قات ا ضعب ىلع اهضع بکر و

 .بول وا ریو هح رک هک روند همدآ لو هلن ( شيلا ( هیاکم . نع هعفر اذا 9

 لعفت ( نشنتلا ) ىوق نسم یا نشن وه لاق هلوا ولئوقو اک زونه کا

 ..نزشت اذا هل زشت لاقب رد هنسانعم كيکید بوقلاق هکمشکود ها ا هدیشزو
 . حس سم مس
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 یاو ىه كلون ( ز طلا ) ردیعما یس رف كلك مان نیصطا ن دابع هک كيم
 ةددحم هر ۳ لاق ردهنسانعم كمت رود هلا هنسن یوقم ام هیوکس كەم

 ۱ رامن هنسانعم كلبا هدر لا زوس یمدآربو اب هاو اذا ثكلافا بابلا نم ۳

 كل رک ندهشیدناو وفروفرپ هدننزو زم ( ززلا ) اب هعج وا اذا دیک هر لای
 نرو ع زف نم قضا اذا لوالا بابلا نم اررن لجرلا زرن لاقي ردهنسسانمم
 ربما ( زیرا )  زد دلاجر "یاسا (هنراتو) هدننزو هرم ( هزرن ) ردیدآ و

  هیاروا ىزرالا یضرفلا ظفالا نام ی دما رد هب رق رب دلایا نامه! رذآ هدنزو

 كلوا ( زوربلا ) ردیدآ هبصف ر هدنسهکلوا سراف هیصف كلو ( زیر ) ردونم
 ادعا كن هیسمش هنس ینعی كنهنس ردکعید نوک یی هکر دیب روم یسراف زوروا هیصف

 لاج لوا ذطقن كمظع اربن هکردسیئوک لوا كهامبد رورف دارم روئید هنلوک

 هدروب نم موب هنیرلتیضح هنع هللا یضر ىلع ماما هک ردیورم ردنوک ییدلیا لیون
 یفیدلوا یععر زوربن هدنرلکدتا لاو ندنبس هففلوا مدقت هنسن راد هنایولح

 || هت هداج رهم زور ثاذک هلیسسهینب ما عج رلیدید موب لک انوزرتن هلبرللبا هدافا
 | ذودون نوکره هزب رازس ینمی رلیدد موہ لک انوج رهم هدقدنلوا ارجا روم مهر
 هکرد هیسعش روهش عباس ناچ رهمو زسهبایا ارجا یتسهدعاق ناجرهم نوکر هو
 زوروا یرب یدیا راو مظع دیع نکیا هدعدق سرف ردماکنه لیوحم هنازبم كسمش

 عقاو هدمایا یراقدلوا هدنفرط قارع یلع ماما ارهاظ یدیا ینوک ناج رهم یرب و
 هلیدیدشت كنازو یرمنکو یحصف كنون ( "زنلا ) ردئدحم یطاغالا زورین نیاوآ ردعلوا
 | ام بلع: ام ونهو زو زب هضرا یف لاق روند هتسیدنزص وص ندا ر لد رب

 ۱ ۱ قرهلوا نهذکپاج دآوفلا کذو رشک یا" "یش لاق روند هب هنس قوحو ءالا نم

 ۲ فیفخ فیرظ دأاوفلا کذ یا رب لجر لاق روئید همدآ فب رظ حورکبسو تسج

 نیا دارق هدربرب یک یشوق یلاپو ی یا زن لجر لاق رونید همدآ درمناوجو
 | هدریر ةصاخو لردحلا رهثک شايط یا زا لجر لاقت روتند همدآ ناوق لی نالوا

 1 "زلا ) ناکم ىف رفتسبال یا ملظ لاق روید هنشوق هود كک را نلیا مارآ

 ۱ قالطا هکشب و رونید همدآ ناکم یو هکر لا ربثکو فیقخ یخد و هی رنک كهم
  یظلازن لاق ردهتساتعم ثامعرکس هدننزو زی زا ( زیزنلا ) هنسانعم دهم ڈونلوا
  حیاش توص اذا ىظلا زن لاقي رد هنساتعم كاسم | ادع اذا یتاثلا بابلا نم | زی
 ]| لوق ىل ردهنسانعم قمزص وص ندرب و ردشلنا صیصخم هب وهآ ییانعم ییا و

 ۱ "اه بلح اذا ضرالا تزل لاقب ردهنسانعم یلوا رهاظ یرلعبنم وص اجناج هدر
 ۱ مد رها اذآ نالف یز لوقت ردهنسانعم قلوا د رفتم و میام تاذ تراصوا لا

 | دونید همدآ تعب رظو ناوهش یا زیزت , لحز لاقت روند هم ذآ هدآ ءوھشلا ریتک ۶
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 ( زجانتلا ) رونل وا برض هدقدلوا هدنلط هلاصم هرکصندلاتف كلذك هدكد ليا

 ( زاجتسالا ) اولتاقت اذا اوزحانت لاقب ردهتسانعم كمشدبأ لاتف هدننزو لعافت

 اهعج “ا اذا هتجاح رعتسا لاق ردهنسانعم كفسیا كمروتب ینشپا ندرخآ هسکرب
 ) رجتلا ) اهززاا لأس اذا ةدعلا ڪٹسا لاق ردهنسانعم كمسيا افو هدعوو

 هتحاح - ۳ لاش ردهنسانعم كسبا كمر و ییشدا ند هکر ید و هدننزو لعش

 زج لاق ردل"سم هتسانعم كليا تدش و هفلابم هدکمحا یهتسن رب و اهم اذآ

 كنون ( ها ) ردهدلب رب دنع هليحق كنون ( زیوامن ) هيرش یخ اذا باشلا
 بابلا نم ارح هر لاق ردهنسانعم ققاق هئوا هلیئوکس كنم یاحو یخ

 یسلوقم ربو هسخناذا هز لاقب ردهنسانعم كمرود هللا هنسن رب و هعفد اذا ثلاثا
 ( زاصلا ) زاهماب هقد اذا لفلفلا رحم لاقب ردهنسانعف كکود هدنواه یپهتسن

 تلآ رونید هنواه كج هکود راهنسن یک ريب و لفنرق ینعی نوواه هدنن زو حابصم

 رافاق ینهک لفلف یصا * لفلفلا بح زالاب كقد + لالا هنم و ردماق هنماقم
 قد لقلقلا بح ارز یدل وا لئاف هنسکع میهلا واو یدید ردفععم ا راف رده ا

 با رافاق لقلقو روند هربپ هکردمولعم هلبا رلاف لفلفو یدید لکد ندهلوقم رونلوا

 دولوا لکش ضایب ینوا ههلوقوق لزوک قرنجا یمطو كج وي ید یک رپ قآ
 لیح روم لثمو رارید ردیمخت یرات ناب راضعب ردفو رعم هلکعد لقلقلا بح
 هنسن هللالذاو ربح دوخاپ هلحاطاو ماربا ندیدنک بویموف هنتعسط یهسک یرجو

 هکرددآ تلعرب هدننژو باغ ( زاهلا ) رولوا برخ هدقدنلوا لاصع-او ذخا
 ( ریعلاو زحانلا ) رولوا ثداح لسنکوا هللدش هلغلوا ضراع هنرکح ق كنءود

 ههود شماضوا هتلع زاح ( زوهلاو ) هدننزو فنك ( زهلاو ) هدننزو ریما

 اهنئر ف لبالا هادوهو زاحم هب راص اذا زوو رو ریو زحان رعب لاقي رونید

 لاقی ردهنسانعم داینن و لصا هدننزو باتک ( زاحو زاحو ) اددش هب لمست
 هدشنزو هئدحم ( ةرحهلاو ) هدننزو هحرف ( ةرهلا ) لسصالا یا زاهلا عرک وه

 زاح اب راص اذا ةر و ةع هقان لاقب روند هیهقان شماوا هلع زاحم
 ردهنسانعم قماعوا هنط ره زات یر)لءهود كمدآ رب لرم دک كن هه ) زاحالا (

 تعیط هدشزو هنیفس ) ة' ربحا ) زاعلا مهلبا باصا اذا موقلا نا لاش

 اه هنشخ هش رط عقاو هدض را ضعبو ٌدعطلا یا 2 ربعلا مک وه لاقش ی

 زوا هدرلهرد ضعب کرو هب هعطو شلکج یدازوا نوزوا ندضرا لوق لع

 یراهقش رداح هدنزرط نالوق ا هدب رش واناو یی لوشو رد راک دتا رییعت ||

 ( نازحالا ) ردیدآ یداو رب هدنراید نافطغ رب و رارکید بوکح هرار ینیدشواف

 ( زاهما ) ردندنرلتلع هود هکرووا قالطا هنتلع ح رق هلیثلع زاحن هلیسهین هين
E Eکی یی هی موووت ر  
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 هزل ینعب یناثلا بابلانم ارب ء"رمث لاقب یدنلوا رکذ هکردهنسانعم رل هيه كنون
 هروک هناپ كحراش هبقل اذا الف رث لاش ردهنسساتعم قمر بقل همدآرو

 رد هنسانعم بیقلت ۍندوب هدنزو لیعفت ( "رينا ) ردعباش هدیقلت نسبت ودب

 یا ربا سلب لاق رد هنسانعم بقل ردععا نته ( 'رلا ) هبقل اذا هزت لاش

 لاقب هلوا قلا و بسا می ا هیسک لوش هدنزو فک ( "ربثا ) بقللا
 اعاد هسا هدنزو هز Fer كا ) هفلغو هبسحیقف می یا ربث لحر

 اربشک سانلا بفلی ناک اذا ةرمئ لجر لاقن روند هیسک نالوا ردا بقل عضو

 رد هسانعم كمشدیا ادل هلاقلا كحء ریو هصیقن و راع هن ر یرب هدنن زو لعافت ( زب الا )

 هنسنرب هیهف كيجو كلوا ( نجلا ) باقلالا اوعادنو اوریاعت اذا اوزبان لاقب
 یفو یضقنا اذا مباراا بالا نم ارج "یشارح لاق ردهنسانعم ك بونکو ت

 مالکو رطح اذا NÊ لاق رد هنسانعم قلوا رضاح هنسن نالوا دوعومو

 ىف كنون ( رجلا ) عطقنا اذا مالكلارج لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا عطقتم
 | رم یار لاق ردهنسانعم ك بونکو هنسنر یدو هبوکس كيجو

 لاقب ردهنبلانعم كلکزوسو قتلوا رضاح دعوو ینفو یضقنا اذا لوالا بابلا نم
 رد هنشانعم كليا اور ینتحاح كمدآرو عطقنا اذا مالکلازحنو رطح اذا دعولارح

 كلو ردهنسانعم قلوا فرم هغلوا اور تحاح و اهاضق اذا هتجاح رح لاقی

 ( زاجالا ) اعاضقنم فرش ىلع یا اهزجنو كتجاحزج ىلع تنا لوقت ردتغل هد هل يمض
 اذا هتجاح زحشآ لاقب ردهنسانعم كليا اور ینتحاح كمدآرب دوم هلردک كنمرمه

 ردلعتس هنسانعم كليا لتق روفلا ىلع بوروک كبہاچ یندیق كحورجمو اهاضق
 اذا دعولازحا لاقي ردهنتسانعم قلفافو هدعوو رهحا اذا لتقلا ىلع زجما لاقي

 هنیدع و رللوا لیصاو مرک ینعی * دعوامرح حنا * لئلا هنم و هیاف و
 ره ندم ناعم هسک ما ورع ن ثرا- هکردو لصا ژردا افو
 كلاوما ثغی دل وا سزا د مسلیا ا هب هيطع هلڪا Er نوکر ب ھن نا

 ناکسرضع هل دلالد كرون .م هلکلعا دهعتو را رةا یغدلوا هدکدید نسیمر ریو اکب یتسجخ
 هدنلحم اناغ الاس هرکصندکدلیا بابتا یزلایشاو لاوماو نوضح ییهفاطرب هدنع

 هدعو بولوا لثم دعب نم یدلیا داربا یروبنم مالک هم وقرم ثراح هدک دلیا پایا

 هدنعقوم زاجتسا و ضیرح هکلیآ ةو هدعو اضهبو رووا بر هدقدنلوا فو
 "یش لاقب رونید ههنسن نالوارضاح هدننزو ریما ( "ریجهلاو زحانلا ) رولوا برم
 هتمو ردهنتسانعم هلئاقم هدنزو هلعافم ( :ءحانلا ) رضاح یا "ربحمو رجا دعوو

 هلاتفو برح تردایم هب هحاصم و هلا عب * ةرحاتلا لبق ةرجاعملا * لشا

 طایتحاو مزح هلا را رف لیجت هک نایلوا ردتقم هتمواقم لثم و ردمدقم ندنیشابم

 هدکدلنا
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 E ) یولبد هدار وه ۹ دن رو داد ( زالئا ) لضع یازنم لجر لاقت

 نشو خيب نالوا لاجم هعوجزو داتسفاو حف بولوا یطق هدا زو ىزج ||

 هدننزو زوج ( زولا ) یسلا ةعدلا يا یزللا هتعب لوقت رونلوا قالطا هنسلماعم

 یا رفصو غلبو یی هفطنو كرم یعاجو ردم یو و نیلم یعیط ردیما فورععرغ
 ندحوا هدنخاش ره اكنجاغآ ردنعضمو لقثم كب ییهضاه یلکا راثک او رد کم

 یدرفم ردص وصحم هنفرط زاجو زدم فورعم رم رولوا لصاح هویم ردق هزویش

 ندد هب وج زاومو روند دمدآ یحاص زوم هدنن زو لاک زاوملا ( نان زوم

 هعفد اذ ثلاثا بابل ا نم | هم ه رهم لاقت رد هنسأانعم ابا عهد هدنیزو ر ( زهلا (

 رد هنس انعم قلقادج بور آ ند هقشد ی هنشىن رب هلن وکس كلاب و یف تم ) را (

 ليضفن هرزوا ضعب ینضعب كنهنسبن زب و هزرفو هع اذا ارم ها ربع هزام لاق

 ندلحم رو ضع لع هضعي لطف اذا "یشازام لاقت ردليتسم هنسانعم تكلا چ رو

 ربم و ناکم یا ناکم نم لقعا اذا نالفزام لاقت رد هنسانعم كلبا لاقتا ةر لحم

 . ردیفذحم ريم هدانعمو روند همدآ نالوا دد شو یوق یرلتا قلاب رولوا فصو

 قلق هج هقشب بوج و بورآ ندرخآ یهنسنرب هدرلنوب هدننزو لیعفت ( رییقلاو )

 زاعاو زاتماف ه ربمو هزاما و هزاملاش رد هنسانعم قلوا ادح بولی رآ ند هنسن رب هدنن زۆ

 قلرآ بولیکوس یرادنن لرلاضعا ندبضف و ظبف "رب و لرعناف هلع یا رم و
 ( :زاتسالا ) عطقت اذا ظیفلانم نالف ری لاق ردلمعتسم هنسانعم كلك هنسهچرد
 لاش رد هنتسانعم قلوا هغرالا و زامساو ۰ رام لاش ردهنشانعم زادتما ید و

 تكسي و زام لوشدقو كسأر زام لوتقلل لتاقلا لوقو ىضت ادا لج رلازاقسا

 لاقف ءايلارخاف زام ینعع نوکی ناالاوهام یرداال یرهزالا لاق ڭقنعدم هاتعم
 هسا لجر لتق دارا الجر نا هلتسصا یبارعالا یا لاقو مالل ءایلا فذح و یژام

 ءاعصفلا هم نرلکت و العتسم راصف نزام مخرت فیسسلا و كسر زام لاقف نزاع
 مدآرب 2 نزام دکر دم وس رم ال وقنم ندیععصا هدرا دیم لاف هکر د جرم و

 سس هلغل وا یسهننکو دقح هریسا لوا كندسکر رخآ بودا ۶ یه

 1 جسم اط هزاع رشح تودنا تیس لش نابه هدقدل و هدد نزام ارهدیا

 فب رح بونفاص ین ساب یدنک ید نزام هلکعد ن و ]روا قزاوا

 هدننایز لاتقو را یدلیا لتقو برض هند رک كر وسام لوا هلمقرو رم

e |یدلوا  
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 | ردا عنمو عفد یرلهاوخدب ندا دسا ندنسارو 4۸اوا تمابش بحاص هدنشن

 نهامو ردیسا كشنیردب نطبرب نعاعو ءءاروام مئام ممش یاعام لجر لاپ هوا

 نعامو نعام ن نعامو دلاجم ن نعامو یدنلوا ممر هدنداهس نامز یلسالا كلامنا
 روس د هب ی هد زو بولسا ۱ زوممالا ) رد رايا ردم ولعما یاست هح رب هک یک

 یډچ روند هنسیروس كنسي غاط لوق ىلع هنسبروس وهآو یدئوا رکذ 6 هک

 | لیح لوش هدننزو نفرض ( یزعلا ) روید هنحاص یک هدننزو دادش ( زاعلا )
 هل وا نمرو هنسن رب هیسکر و بول وا هرزوا لام عج اءاد هکر ولوا قالطا هک و

 یدنلوا رکذ کروند هبیک, نیت ( زعلا ) منع و عمح لیخم یا یزعم لجر لاقب
 بلص اذا عبارلا بابلانم ازعم "یثازعم لاقب هنانعم تبالص رولوا ردصم عمو

 هازعم ترنک اذا لج ازعم لاقب ردهنسانعم قلوا ناوارف یرلیک كمدآرو

 ناکم لاقب ردءازعم قوم روید هاکم نالوا تضءو بلص هدننزو رجا ( زعمالا )

 . لجر نم هزعماام با ىف لاقب و هلیعض كيم رولک زعم یمج ءارعم ضراو زعما
 رد هنسانعم قمشرو بوشی رو ی رهح كمدآ رب هدننزو لعش ) رعقلا ) هدشاام یا

 اذا ربعبلا هک لاق رد هنس انعم كعركس هل دش هودو ضبق اذا ههحو نع لاقي

 رد هتسانعم قلوا یحاص یک قوح مدآرب هلک كل ەزه ( زاعمالا ) ءودع دتشا

 رد هنسانعم كليا دهجخو دج هدیشیارب ( زاعقصالا ) ءارعمترثک اذا لح لا رعما لاق

 ن هلادبع ردندیماسا هدنزو ریز ( "ربعم ) الا ف دج اذا لحرلارعقسا لاق
 روند هعدآ نالوا كب یسیزد كنسهد وک هدن زو مذ عم ) عملا ( ردندعیات رغم

 ىم ى هلیئوکس كليعو ىح كيم ( زعلا ) دلا بلص ىا زعم لجر لافي
 روند هغمرپ آ ندی ینویق نأض هکهتن ردهتسدانعم قعرآ هفرطرب ندنسق نوی

 ازلم"یشلاب زام لاقب رد هنسانعم كليا ی هنسنرب هلیئوکس كمالو ىحف كيف ( زال )
 ۱ || (دالمالا) رخا اذا هنعزلم لاقي ردهنسانعم كنلورکو 4بهذ اذا لوالا بابلانم
 1 ثمرتوک بول آو كمليا ییهنسنرب هدرلنو هدنزو لعفت ( زلتلاو ) هل رسک تمزمه
 ) قلئدوق پولیربص ندهنسئرب المو هنبهذ اذا هزلعو هالما لاش ردهتسانعم

 | ندهتسنرب یدآرب هدنزو لیعفت ( رلقلا ) صلخت اذا هنعزلع لا ردهتسانعم

 لاعتفا ( زالتمالا ) ضلخف هصلخ یازلقف هزلم لاقب ردهنسانعم قمرتروق بوربص

 (زالعالا ) هع زنا اذا "یشلا زلتما لاق ردهتسانعم قلآ بوکح ییهتسنرب هدنزو
 اذا همزلما لاق ردهنسانعم قاتروق بولیریص ندهنسنرب تدوم هدننزو لاعفنا

 .رونید همدآ نالوا یراو قوج يرانا قلاب هدنسهدوک هدننزو یک ( زللا ) ِتلفا
 am ل يجس جت پ
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 ردق هل رمسك كيم ( ملا ) هضوج ابیف تناک اذا ةزم رخ لاقب رولوا فصو هبهداب

 كم ( ةزا.لا ) لضف یا كيلع رم هل لوقت رد هنسانعم تیرم و لضف و

 ةزارم اھا تز رم لوقت رد هنسانعم قلوا یحاص تیره و لضصف هليڪف

 یحاص تیم و لصف هدنزو ریما ) زیرا ( ارم ترص یا عیارلا بابلا نم

 لیلق یازیزم "یش لاقب روند ههتسن زا و لضاف یازبنم لحر لاقب رونید همدآ

 زنع لاقي رولوا عابنآ هنظفل زبزرعو بعص یا زیزعمآ لاقب روید هثیش ج وکو
 هد زو هلراز ( هرم لا ۱ روند هب هتسن جوک كب هدنن زو دعا ( ره الا )و

 "یشازمرم لاقب ردهنسانعم قءالغرا هدننزو لزلرت ( نمزقلا ) ردهتسانعم قمالغرا

 مايقلل مر لاق ردهتسانعم كيرید ندنرب نوعا مایق دعاقو كل رصف هک رح یارمرقف
 نالفونب زمر لاق ردهنسانعم قلوا هدنک ارپ هلا رفاتت ندنرب یرب ساو ضم اذا

 تززام لوقت ردهنسانعم كلبا غاریا هدننزو هلعافم ( ةزاملا ) )وق رفتو اوشاحما اذا

 یا هلا هب تزاع لاق ردهنسانعم دعابت هدننزو لعافت ( ززاقملا ) تدعاب یا امهنیب

 قرهریدشروص و قمردشروص هدمآ یهنسنرب هدننزو لعق ( ززقلا ) تدعابت
 هنیکسو قفر هلنیتحف ( زرلا ) هصصع اذا بارشنازر# لاق رد هنسسانعم كمحا

 ةرثك یا ززم هیف لاق ردهنسانعم قاقوحو لهم یاززم ىلع هلعفا لوقت هنسانع»

 انلکا لوقت روید هب ولادر ز نالوا ولتط یل هلیعف كمالو یرسک تیم ) زولشملا (

 قحا نک یدلیا مسد هدنس هدام لش یو ی رهزا جلا ةوالا ةدمشملا ىا زولشملا

 یردص اریز ردیعقوم نیشلا فعاضم الوا ردقفلوا رکذ هدنرب كنهلالث عقاوم نالوا

 ردزول دارم هک یر ارز ردیعقوم یازلا لتعم اینا ردیظفل شمدارم هکردفعاضم
 ششم ینعی ردبکسم هروب زم هک اریز ردیسناومو ردیعقوم نیشلا یعابر اا ردقوجا
 همحهداض ( زوضلا ) ردشملوا یکیرهلگ لعیح و بطعق هلفل وا هت وم ندزول ها
 كيم ( : طلا ) هنسه یازوضطم فال لاقت رونی د هبهقاب هج وق هدنزو روبص هلا

 بابلا نم ا: جو ةيرالازطم لاق وام تلف عاج هلیئوکس ۳ یف

 ( "ریعلاو ) هلنیتهف ( . 7 سو یعف كيم ( زعلا ) اهعکت اذا لوالا

 ( یرعلاو ) هدننزو باتک ( زاعلاو ) هدننزو بولسا ( زوعمالاو ) هدننزو ربما
 روند هنفل احع كيويق ندنفنص .مغ رد زباج هد هلبا دم و ها یصقو یرسک كيم

 ردفیصام و رکذم رد هلارہصق کیس هلک یزعمو رد سنج مسا رونل وا ریبعت یک دیکر

 هنسیشیدو هنککرا ردد رفم كزعم ( .نعالا ) رولوا ید یرمهنم ربغ و ثنؤم

 همدآ نالوا دیدشو یوق یراریکس كنسهدوکعامو ردعاوم ییہ رونلوا قالطا
 لاش رونید د هنسیرد كنیعو قللنا بصع ددشلا یاعام لحر لاق روند

 | هکرونلوا قالطا همدآ لوش و ردیدآ هب رفرب هدقاع داوسو رعلادلج یازعالا ز
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 تشم هنکوک كمدآرب عو اهمکن اذا ثلاا بابلا نم ازاحمو ار ةیرالا رع

 رو رغو رع هکیدید رلطعب هزهل ینعب هر لاقب ردهتسسانعم زهل قمروا هلا
 (زوخالا)ردندناوخا ی4ج زملو زقلو رهوو کوو کلو رو زھمو رهلو رہو
 ررید ید یزوحام مو یزوحامورم کودتا وبشوخ رب عیب رداد نحایر
 شوخو رم هدیسراف تابو ردموس رم هدنسهدام شرخ زد راک دید شاب رخ وو

 هدننزو زرد ( ز لا ) ردندنعاونا ز وب راپ هکر دب رلک دید یزژو راپ هحوق ۾ هدیکر و

 قرهدیجآ رد هنسانعم كلك دج هح هتسهآ قرهبقخآ هی رل- وا قم رب یدآ

 عباس الافا رطاب هص.رق اذا لوالا پابلانمازیم هزم لاش رود صرف هکلک دج

 كلا ثاریا هصیفنو نیشو كا۶ ییهسکریو صرقف عجوا اذاف مجوم ربغ اقیفر
 اذا هزم لاقب ردهنسانعمقمروا هلا لاو هاشو هبا اذا االف زرم لاش رد هتسانعم

 رد هنسانعم كن مو ردیدآ هیرقرب رکیدو هب رف رب هدنساضفنیرح زرمو دیلابه رض

 قمرب دارم 1 روشد هرعجخ هرابرب , مک كيم ( ةزرلا ) هعطق اذا هزرم؛لاقب

 هثم ىل عطفا یا :زرم كلی نم لا لوقت رد ری قابوطرب "شفل آ هلیرلج وا ,
 شوقرب هیبش هلجشوط لوق ىلع رونید هنشوف قليچ هی كيم ( :زرلا ) ةعطق
 هدنراهرقوب كنرافشموب قلوف هيسینب هیناتو یصف كيم ( ناتززلا ) ردیدآ
 ناشتنانلا ناشهلا امهو نیتزرلا حلم نذا لاقب روند ه راکت رک میکس و نالوا
 رد هنسانعم هعطق و هراه رک كم ( ةزرلاو ) هيف كيم ( :زرلا ) نتمهثا قوف

 ردهنسانعم قففوط هلال هنسوماو ضرع كمدآرب هدننزو لاعتفا ( زارتمالا )
 هکبرشززبما لاقي ردهنسانعم قم رآ یک رشم لاعو هنم لا اذا هضع زرتما لاه

 ززتما لاقب ردهنسانعم قلوا لئان هنلام رادقم رب كمدآربو هلام هنع لزع اذا
 هدشزو طلع ) زرفلا ( ةعطق هنم لا اذا حفلا : هزصو سسکلاپ : هژیم هل ام نم

 رمتصق یا زرغو زر لحر لا رونید هپ یثک رودو ردزاج هیددشت كيمو

 لاق ردهتسانعم كليا نامداو شزرو هکردیف دارمو هدنزو هسراع ( ةزراملا )
 بوما یک هم ییهنتسنرب هلیدبدشت كياز و یحف كيم ( زلا ) هسزام یا هزرام

 رولوا فصو نم و هصم اذا لوالا بابلا نم ارم هن لاق ردهنسانعم قم روص

 هرکرب ردهم ءانب هدننزو هرم ( ةرلا ) بعص یا نما لات رونید هیهتسن ج وک

 فص و هدا نالوا هزشوخو هصم هصم اذا ةزم هزم لاقب ردهنسانعم قمروص
 ۸ هداب هرعشوخ ید و هلع كهم ( ها را ) مطلا هدیذللا ی ء رم رج لاق رولوا

 نالوا رعبعت نافولزم و ردهنسانعم هازم یخدو هيض كيم ( زملا ) رولوا فصو
 هلک كيم ( هزم ) وللاو ضمالا نیب یا زم نامر لاقب روتید هرا شوخم
 .رشرت نالوا كليحكا هدنعط هلیعض كيم ( ةزملا ) رددآ هرقر هدنساضق قشمد
 ي ڪڪ

 هی هداب
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 . نسح یا زولم هجو لاقب رونلوا قالطا هم رهچ ربلدو پوخ تیاغبو زوللاب وش
 قفغص هلیئوکس دواوو یحذ كمال ( وللا. ) ردیدآ عر هددادغب ( ةيزوللا ) میم

 رد هنسانعم كلا لک او الا ادا ازول زولپ نت زال لاقت یک نول رد هتسانعم "

 (زالنا)صلخ+ اه یا هته زولیام لاقي ردهنسانعم قلترزوقو هلک | | * یشلا .زال لاق

 هنساولح مداب يخف كبال )چ : زوللا ) ةنساتعم احلم رب قح هنفص زلیعف تيم

 رگحذ اعابنا هتظفل زوع فی ک ( زوللا ( ردي روم یسراف نو روند

 کش كناه و یھ كمال ( هللا ) جانم یا زول زوعل هلا لاش ؛رونلوا

 تاللا نم ازهل موقلا نالفآ رهل لاقي ردهنسانعم كليا طالتخاو لوخد هتعاجرپ,
 هزکل نعم هرهل لاقت ردهنسانعم قمروا هنکوک هلا تشمو مهطااخ اذا تاقا

 نه لاقب رد هنسانعم قمردشروا هنسهم هلْساب نکیا سما ی سانا ىسیرواي هودو

 یدو هدن زو لییعفت ( ریهلتلا ( عاض را دنع هس ار دب سط اذا هما عرض ا

 ةصوص# راود ( زهآللا ةرباد ) هزكل اذا" رهل لاش لب قمروا هلا تشم
 لوق كنسيضعب ندرلهر 7۳ باوا ریبعت هتفح و ناشن ,زنیسق تآ ین ا

 كولس نهال و ردلکد حودم وب و هدنرلنب لایخ حر و ههر اد نالوا هدنژ رط

 لوش هلیسهینب هش ( نارهاللا ) روند ههو هغاط نالوا رم هشرط قج هوا
 تاغ یرلقلارا هلبرلاوا هدنسهبنر قشواف هنیرب یر هکروتلوا قالطا هغاط یکیا
 یوق و دنوفو قیص یادناو اضعا پولوا دوب ( زوهللا ) هلوا شلاق راط
 چاص و قانا ربضم یا زوهلمسرفو لجر لاق روند هناویح و نانا نالوا«

 بیشلا هطلاخ دق راص اذا زوهلم لجر لاقن روتید همدا شعرس ريق هللاقص و
 شاالو ییلد هدننزو باتک ( زاهللا ) رود هود شفلعاد ندنزوط لوقو

 E هدنزوطقلوق هلناحف ( ةرهللا ) روند هپوچو هبیوج نالیروګ هبه رګب
 رف ( ةدهللا ) هتمرهل یا هزه برضلاش روند هکیک هځ رويس نالوا هدنتاېن

 1۳ لاق روند هنولاخ نالوا یرموبو ولثا یرازوپ هرلط كن لدروآ هدینزو
 نویو هن راز وط قلوف os رم ( نهللا ) نیقدشلا روهظ دنیا یا ةرهل

 عجب تراض یا هلم لسحر لاش رونبد هیسک ندبآ تر قو هن راک وک

 ندهنسانعم قفغص هدنزو رم (ربللا ) ردیلع و ةبقرلاو مزاهللا ف

 [ هديیننزو لیکم ( "رللا )نولو یایو یواو سپ ا ا ریل "ربلپ هیلا زال لاقب
 یأیلم یا او یا رام تنا لوقت را نالمت ز TOY الم 1 قو ۱

 رد هنسانعم ك ەر وس كروب هلی وکس كن هیق و یاب و یجف كيم ) سا ( ملا لصف 3 ۲ ۱

 ف كي( حلا .) هب یر اذا لوالا بابل نم اتم هیتسب لج زا بم لاقب || |
 لاق ردهنشانعم كليا عاج هدننزو باتک ( زاحاو ) هلبنوکس كن یاعو ا
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 | هدنراترذابم هلاح راو تشسېن ندن او مارآو لوز 4 ما یوطوذ كرهیلبا راذکو
 رم راهلفا وذ نوسلوا ادف اکتس !هدلاو ییعب هدفت یوفم "ریکل ی)ءدلاو

 ندیا اضتفا هدلوب هباکرا هک حار ینب بؤ ضا يوقما نش هرکصندکدلبا تبحو
 لمف ندصرص# هرکل ی هب دفن ید موفر پوند ليف ماها و یس هام دخ

 هد هبقعرب نکر دیک هج ربا رو باكرا ینسهدلاو قرهلوا "انیسغ ھيس ینیدلوا
 قحهلوا نش هدنیح لؤا یدلوا كاله لالا ق هلکلیا اقلا ندةود یسءدلاو

 هجوم ه ر کل قرهلوا ظیغ یان رو هدعب یدلیا داربا یروزم مالک فلغا

 لش یدبد لوا دیفم هنسهشال كک هدلاو ین ریکلای كما تارعش كيلع بولوا
 هدننزو رغ ( ملا ) رول وا برش هدفدن) وا عضو هی رغ كنعض وم هنس رب روب زم

 زوک و هباع اذا لوالاو یناثلآ بابلا نم ۱, هزم لاقب رد هنسانعم كلبیع یب هکر

 ' یافغت-او قاذمو لزه یدآرب دارم هکردهنسانعم كلبا تراخا همدآ رب 4شافای ها
 اهوحو نعلاب هراشآ اذأ هزا لاقب ردئراشا كرهروتسوک همدآر هقشب 4تهح
 اذا هزل لاق ردهتس-انعم قاق هتواو هرض اذا هل لاقب ردهنسانعم قمرواو

 ۱ اا لاق ردلتسم هتسانعب كم وولب یناشن كلربم هدنلاقص هدنحاص كمدآ رو هعفد

 نه هيض كمال ( ةرملاو ) هدنننزو باس ( زامللا ) ةيف رهظ اذا رمتقلا هرم

 هیسک نالوا ردیا بییعت ورق هنیزوب لوق ىلع ندیا بییعت یسان اعاد هدننزو
 لصف ۱عاد هره دوخاب روید هیک ندا بییعت هدنایغ یمان هزه هرکه روند

-- e e r 

 "دوخاپ رد های انعم رب هدینیکیا دوخاب ندا وزع هضيڌنو بیع هسا هراو ندا تیغو

 قلعتم هنسفن كسان هره دوخای ندا تمذمو لصف هدایغ هلو وشراق هزوب هزه

 . نعط هلیتهج تالا قلعتم هنسن هزلو ندیا بییعتو نعط هللا رک یتضیاةلو بویع
 ىلع دوخای ندیآ نعطهلاسل هزلو كرهدبا تراشا هلا زوکه مه د وخای ندا مياشتو

 ةرم#لاو كهجوى كبيعب ىذلاوهوا سانلل بايعىا ةزلو زال لحر لاقب زدسكعلا
 ۱ باتفلا :ربهلاوا دحاو ینعامهوا بايعلا ةز لاو باتفلا ةزمهلاوا بیغل قكيعب نم
 3 ۱ ةنهلاوا مامن ايف ناعطلا ةزملاو سانلاق ناعطلا ةرمهلاوا افقلاف :رمللاوهحولا ىف

 ۱ رقي ه هتسن رپ هکردیفدارحو هدنزو ملت ( زلتلا ) هکعوا ناسللاب ةرمللاو نیعلاپ

 | ددهنسانعم كروب ريت رتو هست ىع هزات لاقب رد هنسانع«قمالقو بوروس لا
 اإ هیمویم فو رعمنانلوا ريبعت مداب هدننزو زوج ( زوللا ) عرسا اذا ربا ىف زاتلاق

 ]| (:ناللا)ژرید مداب یبآو مداب ولتط هکرولوا عون کیا ویو ردهزوا ۍدرفم ؛رونید
  أ (داوللا ) زوالا ةربثک يا ةزالم ضرا لاقت رونید هري قوج یداب هلیح# كيم
 ۱ هیاهرخ لوث هدنزو مظعم ( زوللا ) رونید "همدآ ناتص مداب هدننزو دادش

 || یا زولم رم لاش هلوا شارذلوط یجنا مداب هنیرب بورقیج ینکدرکح هک روید
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 یتیم هن راک دليا رفح هليا هیماتو هرو" روند هننراهوب كنسهراف ناب نانلوا ریبعت | "

 را اعصاق لیا ءاقفا هکیدا روئل وا قالطا هنسو كدناش وط برع لصالا یف
 کی سوکیا نالی یضع الام و ۳ هرکصن کصن دک د لبا رفح اهقتسم یرعوط هنهز رعق

 نرو هرزوا زرظو هده هلوا راوشد یو هکا ردا رفح قرهلوا ج افرو
 ندن ۲ لو نا نالوا هدرلغل روئلوا قالطا هدلوب نالوا كولبلا بعص بولوا

 شلاف هقفوو زآ كب اربط هجورخ هنزور هدفرط هئوا ءاقفاو ردذوخأم

 هاعصاقو ردا رارف نداروا نامه هدقدنلوا قییضت ندفرطورب هک روند هنسەۆي

 همت و زاس یدایه هدمالک هلیرسک كن مه ( زاغلالا ) رونید هتسو نالوا لخدم

 هدننزودجا ( زغلا نا ) هدارم یمع اذا همالک فو همالک زغلا لاق ردهنسانعم كلیا

 یدیا ثراح .دوخاب هورع دوخاپ دعس یعسا هک یدیا هسکرب ندنسهل دق دایا ون

 هک ردلوقنم یدیاعاجلا ربثک و رکذلا ریبک تیاغب ردیأشنم كنلثم * رغ انب نم کت *
 هداننا لوا بولک هماوق و 1 نکرو وا بولاپ افو شکم هرزوا یسهفزا هدا رج

 قرموط نانلوا بصن نوجا روس هود زو وا هدقداغ وا یرلکشوک هود ضعب

 هليا هانک و ضیرعت یسا اعاد هدننزو دادش ( زاغللا ) یدا ارور وس اک | هلن

 سانلاقعاقو یا زاغل لجر لاقب رونلوا قالطا هیسک ناز دب ندیا حدقو لصف
 كننسهراف ناب هک ردیعج :كرغل هرزوا روک ذم هحو يضف كنءنبه ( زاغلالا )
 زاغلالاق اوکلس لاق رونلوا قالطا هلو لکشم یو لس هلتسانمو روتید هتسهو

 e كفاقو یعف كمال ( رقللا ) اهكلاس ىلع ةلكشملا ةيوتلملا قرطلا یا

 کل ضعیلا دنع رد هنسانعم قمدوا هللا قرموب هنیرپ ره دوخاپ دک

 هنویپ زهلو هلکسرید زیبو هلبا رله رهو قمروا هسکو کو هنویب هلا قرمو
 رک ذیس اک ردهنسانعم رکو ات كفو یڪف كمال ( ( نکللا ) ردص وصج

 قمروا هلق سمو هسکوک و هب هکحو هرکو نع لوالا بابلا نم ارکل هکل لاش

 دنن ردهدن رق ززح رحم ز .<ل و هک و هردص قأحو اذا هک لاقت رد هنسانعم

 هدلب هرو کک هنراناپ ایفا زغح و, كراش دذا دلبر هدد

 هدننزو فتک ( زکللا ) ردقحهلوا یمسا كنهفاط نانلوا رببعت کز الا بویلوا
 یوق هدشزو باتک ( زاکللا ) لیع یا رکل لحر لاش روند هسک انو لیع

 اکا بولد یباغآرب هللالو بونشآ ییلد كن ەرکب کروند هتسهساخ كنس کب

 ررروک هجاغا شفلد لوا ینجاغ [ كنءرکب ناروط یروفرآ هرکصندقدقوص
 كنلتم * ركل یدش و نش لمح * هکر دیسا كنهسکر هدننزو ریز ( ریکل )

 ولغوایکیا مان ریکلو نش كنهسک مان سلا دبع ن یصقا هکر دو لصا ردأشنم
 تشک بونلو هدرفس هللولاخ مان نارق تنب لیل یرلهدلاو هدتقو رب یدیا راو

 ¢ یخ
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 ردکبد كسم هلیسهدایز رولوا عاښا هنظفل رک زو ردبدآ عضم رپ هدنس» ریرج

 | یش یلیشرب یدو برک كمر ( زازالا ) كسم لین یا زا رک لجر لاقب
 | هدش اذا ازازلا ءزلا لاقب ردهنسانعم قمردشباب هقمراص دوخاپ بویلفپ «رخآ
 | ہش ز وه لافپ رواد هثبش نالوا شباب هیهنسن رب برک كمال ( زللا ) هقسلاو
 | مش زب وه لاقب رونید هیهنسن قباب یدو هدننزو ریما ( ,زالا ) هقیصل یا
 |( رازالا ) رو هد هر یک رتا هج رف و ندنسک و ک كنمسف ثآ لو هفیصت یا
 | هعفص ال یا ازازا ززال لاش ردهنسانعم قاوا قصالم «ب هتسن رب هلک كمال

 ر زاراو روت وا عضو ەسە ےک | كن و اق هک رونید هلی زاف رط و هسک د وان زاژو

 دی ردنیکسا هکر ديما یسرف كنيرلارضح مالتسلا هیلع مرکا ین و ردیلع لحر

 هثظال زرع ( زورالا ) یدیا رلسهلنا ادها ربارب هلیرلبانج هبرام سفوقم یسیلاو

 رول وا كد شعب هنبر یرب یادنا و اطعا هلسبس قلهجوف كي رولوا عاب
 لاقب رووا قالطا همدآ ةهوصانا دیدش هلیرمک كي“ ( زللا ) زوزل زوم لاق

 هتسوکروضو هنیزافرط ویق دوب هلنیتمهف ( زرالا ) هموصلنا دیدش یا زلف لجر
  یاصعاو قورعو ېیضو یاکنریدیماضعا هدنزو مظعم ( ززللا ) روید هلادنمو
 نشالا دیدسشلا قلا عمنا یا ززلم لبعتر لاش روند همدآ یوق و دنوق

  هززل لاش رددنسانعم كايا قلخ ززلم یلاعت ق- یدآرب هدننزو لیعفت ( زی زللا )
 ۱ یشازلزلت لاقب ردهتسانعم ناغرا هدننزو لزازت ( زازلتلا ) اززلم هقلخ یا هلا

 ۱ ( نطللا ) ردمج ندنظفل صل ۳3 هدننزو صوصل ( زوصالا ) درع اذا

 ادا ارطل ةآرلا رطل لاقي ريةنمانغم كليا عاج هيوكس كناطو یصف كمال
 | اذا اهلیصف قالا ترطل لاقب ردهتسانعم قالی یتسیر واي هقا و اهعماج

 ۱ نالوا جګ نکل بولوا موم هایاونع زطل هدر هخ-ت هچ رک هکر ید راش هتعطل
 1 پاب 3 یتداع هکیدیقت هلیلوق عنلاک كفلوم اعقاو هللا ل. نيع ردقلوا زمل

 فج فرو یخف كمال ( نغا ۱) ردا ديأت یحراش ردنراشا هلا

 اره هزذل لاق ردهنسانعم كليا هلاما و فرص ندنسههجوو تهج یتیذرب

 Cae ( نفللا ) ههجو نع هب لام اذا لوالا بابلا نم

 زو ءارهسج ( ها ریغلا و ) هدننزو درص ( زغلا و ) 4 نيتف ( زقلاو )
 دزو هکوعطا ( :زوغلالاو ) هدنزو ىم هیددعت كنیغ ( ی ربغلاو )
 دیک تو ناتسیچ هدیسداف رونید همالک نالوا مارفا روتسم ینعی شفلوا هیعت دارم
 رو EEN یی هسکرب ارثنو امظن ءارعشو ءابدا هک هتن رووا ریعت هعملیب

 - كرلیکلوا ترد و رولوا هلیش رط لاؤ زغل قرف ندا رلردیا بینرت هليا
 یناشوط برعو هدافو رک هدننزو .دیص زهأو هلیحفو یعض كمال رغلو رولک زاغلا
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 رد هنسانعم قلو ا .یوکنت لیخم هسکرب هلتتعف ( رسا ) قللنا قیض لب یا غو ا
 هر هدنزو لعفت ( یتلا ) ارج ناک اذا عبارلا بابلا نم ازل لجرلا زل لاقي |

 رخآ نکردبا لک | هنسن قلعتم هبی هک واو رخات اذا هنع نحت لاقب رد هنسانعم

 دنامر لكا نم هوف بلحم اذا لج را ملت لا ردهنسانعم قفلوص یرع ۱ كندسک
 هغل ابو رب رد دب اطا هل دص بولاق طیف هل تنس انم و كلذل هوه اهوحمو دضماح 7

 وشموف لوا رکم نکردا رظن هنسهناخ وشموق هجنابن ندنراشوب هفت نوکر رق ||

 یهلماعمو نغج رق شعا رردنا تعماجم هلیلایع هدنرش وبهتخم ودنک هدماکنه لوا
 لها هدنراشوب هت وشموق مز هدلاو عاج بودا باتش هنسهدلاو نامه هدکدروک
 هح هتسهآ ید نداق هدلاو هدک دید دوبهدیا لوانت هنن یثک ار دیاغلا هباغ هاب |

 ردلکد یثک | یرلکدلیا لوانت لوا مربقا بوتود هدقدلوا علطم هبهلاوت باوک ا

 یشک ا لوا هکنوح هدلاوآ تبولک هز وس ريق یدند ردق و تن واتط 8

 تاشن ندکلکلیفکا ثكنسوا مار e یدنل وص مخا نوڃت و ک ردلکد

 و دوخاب لاتفو برح مدآربو ردکع یراکدلیا هی اطم* هح ولئتط ود ردشالا

 رمش اذا لجرلا زعلت لاقب ردهنسبانعم كم هرج بويغيص ینیاوئا هلیدصق
 2 لاش رونید هرارب قیص و راط رلیعف كيم ( حالما ) رفسلا وا لاتقلل

 لعاش ( نحالتلا )روند هب هربخذ هدننزو ءارببغ e ءا ربع ۵1( قیاضلا یا نحاللا ف

 اوصواعت اذا لوقلا ف اوزحالت لاق ردهنسانعم كعْشيوس رازوس جوک هدننزو |
 هلکلبا حج رت نسخن ضراعت بویلبا دنسپ ینیرلهخسن ضراقتو ضراعت حراش |
 موظنمو رونم ققمو عج هرب یرب زحالتو رولوا هنسانعم مالكا ین هض راعم 1

 قاوق هراعشا برع ىف اولاب اولقا اذا نایبصلا رحالت لاق ردهنسانعم كعشیوس | |
 یرب یرللاد هلیسهینب لعاف مسا ( زحالتملا ) رد هيمن ها مظعا نکر زردا قالطا || |
 قیاضتم یا رحالتم رش لاق رونید هرلح اف آ نالوا همردشقوص و قیص بوش: رک |

 شفلبب هلیئوکس كنهمج یاخو ىحف كمال ( ثلا ) ضعي ىف هضعب ىنعب لخاد ۱
 یصف كمال ( زللا ) ةددحا نیکسسلا یا زخللاب هعطق لاقى رونید هغاش نکسک |
 قمردشپاپ بودا طبر هیهتسن رب ییهنسن رب هلنیتعف ( زدللاو ) لددشت كاز و |

 رد هنسانعمكمرودو هقصلاو هدش اذا لوالا بابلا نم اززلو ال هل لاقب رد هتسانعم ||
 "یشلا زل لاقب ردهنبسانعم قلوا مزالم هبهتسن رخآ هنسن رو هنعط اذا هزل لاق |

 هب هم زل اذا هب هزل لاق رد هنسانعم قلق مزال هب هنسن رخآ یی هنسن رو همزل اذا " یشاب

 دیک هدنرقابق قودنصو تبسو هدنرهوحرح ه رجب و واق هکر دیعسا نفر ا

 سيق هد نمره رحم زلو رونید هبهزرو هبهقلح یراقدیاپ نوجا كنروک ريزو
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 | كفاك ( زوکلا ) رد اوشرپ هیبض كلاد ( بد منکو ) ردد رب مدامخا رنک
 ۱ نادیهوداوما رولک هزوک و نا ریک و زاوک | مج روتید هغادرپ هکر دفو عم هی

 هلع نا زوک ورد نطبرب ند هبط وب مک نب زوک ردنداعما زوک و یکه دوعو
 روح ) زوكلا ( رد نطب رب نددیسا یا روک وب و رد ز کون دواب ردن داسا

 كاوص هلفادارب و هعجاذا ازوک هزوکی هزاک لاقب رد هنسانعم كهردکر ب هدننزو

 ثکرب هدننزو لعفن ( زوکشا ) زوکلاب برش اذا لج رازاک لاقپ رد هنسانعم
 هدنن زور ( زوکمو ) هدننزو ریبز ( زیوک ) اوعجا اذا اوزوکت لاقي رد هنسانعم
 ردهبرفرب هدنس-اضفورم ( هزاک ) ردندلاجر "یاسا هیهف كيم ( هزوکمو )
 ناجا رذ آ هلیهف كل ەبنالو ى ثئالوا فاک ( نانکزوک ) هفاف زرد قزاک هدنتبسن

 هعلق ر هدنسهکلوا ناسرمط هدننزو ییوط ( یزوک ) رددآ هرفرب هدنتیالو
 واکد باح“ و هنلاوه ردقن ره یم شوف 4 ردیلاعو دنلب هدهحرد ل وش ردبدآ

 ( زایتک الا ) رولپهدا فوقو هدنسهروب قحت آ بویمهدا دوعص هدنس هقبط هسلسکو ب

 هفرخغا اذا ءالازاکآ لاقب ردهنسانعم قلآ بو ردلاط یغادرب هیوص هدننزو لاعتفا

 یک قادرب یاب هلثسانمو ردکید شالقادرب هدنزو مظعم ( زوکلا ) زوکلاب

 هلیوط یا سأرلا زوکم لجر لاقب رونلوا قالطا سأرا زوکم همدآ نالوا وبوس
 كليا لک | هلتدش ییهنسنرب هیئوکتس كلابو "ی ىف كمال ( ربا )  ماللا لصف ۶

 ردهنسانعم قغویو اددش هلک | اذا یناثلا بابلا نم | رمل ه"رمل لاق ردهنس- انعم

 اذا ه"ربل لاقب ردهنسانعم قمروا هننرص كمدآ رب هبا لاو هل اذا رل لاق
 رنو اد.دش هبرض اذا هر لاق ردهنسانعم قعروا هلدشو هدي هرهظ بر

 لوق یلع ردهنسانعم قمروا هرب هلیتشم ینابط یمسق هقانو رک ذیس اک رد هنسانعم

 عام رض اذا ضرالا ةقانلا تارمل لاقن ردهنسانعم قمروا هلتفاطل هتهآ هتسهآ

 قعداص قو مهرس هبهراب هلرسک كمال ( "ملا ) لماخم ىف افیطل ابمنوا اهقخ
 جرا رمل لاقب یدلیا رک ذ همعروب هدنلاثم لعف هلرمک كناخ و رعوبا رد هنسانعم

 لع ردهنتسانعم ركل هلیوکس كنالو ىح كمال ( "رفللا ) ءاودلاب هدعخ اذا ۱م

 ۱ هزکل اذا یانلاو لوالا بابلا نه ا رتل هل لاقب نارک ذیس اک ردهنسانعم کو لوق

 | دونیدهیهنسن كشل هک ردیولقم ندنظفل جزل هدننزو فک هیج ( زا ) ءزکووا
 . ردهضاو فیحع یداهشتسساو .هلکلبا داهشتسا هلستی كلبقم نبا یو یرهوج
 ردتب وبسشا یدارم كفلوم ردهی و هدیصق اریز هلو ردقلوا نل نالوا باوص
 (رعللا ) * نعللا ةلاضلا ءام بیاعس ىلع * ةيحاض درولا شوق د رلاب نولعی *
 ا ارل رل لاقب ددهنسانعم كليا حاطاو ماربا هلیوکس كنهلمهم یانو ىف كمال
 | أ یوغکتت هدننزو فتک ( زعلاو ) هیرسک كمال ( رعلا ) ها اذا ثلالا بابلا نم

 و



te 

 ی اذا کارا لا ربع شمع را اف ف ضابشا وهوا ضيقا اذا لح را

 ردهنسانعم كل روش ود بوطروط هدنتفو قلاص هراکششوق یراکشو هبادلا رهظنم

 قم ( للا ( هدصق لع هل عم یا دیضاا ذخاب مه اذا یزاملا ز لک ا لاق

 ووسو قللغا براقتم يا "ملک لحر لاق رونید, همدآ ولکت رد یماضعا هدننزو
 ريغ ىف لضعلا دیدش یا زنیلک هجو لاق رونید هزو نالوا ددش یرلنا قرهیلوا

 شا و واک لر لاق رددتساتهم د ای صاف مسا ( ز زلکلا ) دادتسا
 ( نکلا ) روند هب هست ضبقنم هک ردیفدارم و هدننزو راکم( دهلکلا ) ددشتم

 لاقش رد هنسانعم ثمردک رب 9 هم وک هج رکد هللا ییا یهنسنرپ هدننزو رغ

 هدنزو هفرغ (ةزکلا ) يدعم یتح دی هعج اذا یناللا بالا نم ارک لآ رک
 رونید هتسهلوقم قاربطو موق هموکرو نفیرو روند هثیش هسلک رو قابوطرپ
 هنوفدم لام هلیئوکس كنونو یبحف كفك ( "زمکلا ) هدننزو فرغ رولک رک ییج

 رول وا ردصم کو ات وئدم الام یا E دحو لاش روند جک هدیسراف روند

 هنفد اذا ىلاثلا باسبلا نم ا زك لالا زيك لاقل ردهنسانعم كليا نفد لام هرب
 روند هثیش قج هنلوا ظفح لامو رونلوا قالطا هدموکو ةو 1 "زنکو ضدالاق

 ازيك حرلا رنک لاش ردهتسانعم تکید قارزم هرب رک و یک هقودنص و نر

 قمردشقوص بوصف یهنسن رب هربرب دوخای هباق رب اقلطمو ضرالا ف هزکر اذا

 ییامرخ نوعا قلتشبق و هرغ اذا ضرا وا ءاعو ق "یثلا زك لاق رد هتسانعم
 ( زاتک الا ) ا" ريتك هولعحاذا رقلا موقلا "رک لاقب رد هنسسانعم قعصب هبءرصو

 لاق ردهنسانعم قلوط بوطرد قصعص هرجا باقرب هنسن رب هدنزو لاعتفا

 قلشیف هدنزو رسا ( "رینکلا ) التما و عقجا اذا ءاعولا ف رقلا زتکا

 ) زانكلا ( ردع یردب كد مات رخ و روند هام ش ا هه رصوق نوعا

 هنصاب هرهرنموق كنامرخ نوا قلقص هنماا اتش هبرسک و یحف كفاك
 هدننزو بانك ( زانکلا ) رقلا رک ناوا یا زاشکلا نم زاند لاق روند

 رود هن واخو هقا نالوا دن وق و ك قصعک یرلنا بول وا زومس یسهد وک

 رولک زانک و هلنیتعص رولک زیک را ةبلص محملا ةريتک یا زانك ةي راجو دقات لاقي ۱8

 هدتزو هرم ( هازنک ) یبم هنروصت قالتخا كفلاو كشك هک یک ید رفم

 مانیزا وهالا ىلع ندم و ردیسا یرقنلادر ن عش ماو رد 2۱ یداورب هد هماع ۱

 ناتک ( زاتک ) ردیسا كنف یدعبلا سا ن دمقم و لدا قو تاد ۱
 ىونغلا نیصح نا د وخای ن د ادب اک و ردیدآ لحررب ندنس هلق هیص هد و ۱ ۱ ۱

 ردنداعسا هدننزو رعبز ( رنک ) رد را اش معن ن زانک و عرص نب زانک ردیاح || ا

3 ۳ : 

 ز الک ۱ لاقب ردهنسانعم كلزو نالوا هدنزرط یسروشود بولیزو قردیلوا
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 تک لافب رد هنسانعم قلوا قرص را CETTE كلا زک لاقب
 ا یا زک بهذ لاقن روتید هیهنسن یافو كي تیافب زکو تبراقت اذا هام

 AF هثلع هنوکرپ هدش زو نامر ( زارکلاو ) هد زو بایغ ( زازکلا ) ادج

 لوف ىلع رولاق لیرویف بوشیرو ناب هکرولوا ضراع ندنوبئأت قوغوص دیدش
 .دازک نالوا رکذ ( زوزکلا ) روئید هکمرتد نالوا ضراع ندنندخ كغووص
 هباصا یا زوزکم زهف لوهجا ىلع لجرلا رک لاقب روند هبیذک شماشوا هّتلع
 هدننزو باغ ( زازکو ) اہم ةدعرا وا د ربلا هدد نم ءادوهو زازکلاو زازکلا
 نیسح دزو ماطف ( زازک ) ردیفل یورهلا دسا یبا نب دجحا نی دم ندنیدحم
 یاغآ کروند هباب لوش هدننزو هزب ( هزکلا ) ردبدآ كنسرف یلسلا هیقلع نب
 اهدوع یف ناک اذا :زرک سوف لاش هلوا ریسعو روز كب یستکا هفلوا یروق كب

 هی کب نالوا راد رعف یدش هلفلوا راد كب ینلارا یرلکل 279 فاطعن الا نع سبب
 دار هلک كنهزمه ( زازک الا ) رب املا ةد قبض یا ةزک ةركب لاق روید"

 زازکلاب هادر یا هللا کا لاش رد هنسانعم قءایغ وا ۲ اع روک ذم زا رک

 لجراا رکا لاقب ردهنسانعم قمشرو بولیزوب هدننزو لاعتفا ( زا رنک الا )
 یال ارز ردیاب ندنمهو یرکذ هراروب ینسهدام هز الک كنم رهوح ضبقت اذا

 هدایز كنمال هکرړذ حراش ردقفلوا داربا هدنمسر زلک نالوا باوص س ردهیلَصا
 ىهف كفاك ( زمكلا ) یمتنا ردلعا یساضما كفلوم هلغلوا ابف فلتخحم ىتلاصاو
 ازهک "یشلا زمک لاقب ردهنسانعم كمرذكر ب هللا رلقمرپ ییهنسنرب هلیوکس كایعو
 كامردكرب هيلوكس كمالو ىف كفاك ( لكلا ) هعباصاب هعج اذا ثلاثا بابلا نم

 هدنن زو ليعفت ( 'رياكنلا ) هعجح اذا يالا بابلا نم ارلک "یثاازلک لاقن ردهتسانعم

 ( زلکلا ) ردندمالعا هدنژو دادش ( زالک ) هرلک ینع هزلک لاقب ردهنسانعم رلک

 یلکن رید یماضعا و یوقو دیدش یرلنا قلاب هک رونید همدآ لوش هدننرو بدح
 هبرق رب هدنب هک اطنا هلا بلح هدشننزو قلح هلک ( راک ) هلوا زانقط و
 ارهاظ ردندنسهیحان زارع هکردقج هلوا هبصق یرلکدلیا ریبعت سیلک الاح ردیدآ

 |[ فارطا یسیلاها هلفلوا ثداح ند هرکص یمهبصق زلک بولوا مدق زا
 |[ ردد دالب هروک ذم ضرا و رد هیس ثعاب ینیدلوا عقب ی

 رد,دآ عضوم رب هدهفاسم قان وق رب هب هدلب ماب یر هدشزو ربما ( رک (

 : یزپ ینبم هللف كيوص هکروسنید هتعاج لوش ردیعج كزولاک ( ریلاوکلا )
 ( زا ربک الا ) راهلوا رقج هلحالسس هنشاب وص نوچ لکداپا تنضو غیرد ندنرب

 هجثوخ هدنرزوا كنهبوکم باد لوق ىلع, قازوب بوشیروب هدننزو زا ربعشا

> 
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 یندلوا بودبا لیمح اکا یتسهبکه ناپوح هخاوا ولتوقو كوي هکر وند هحوق |
 | ( زرکلا ) ردیعما یردپ كد مان یولفلیلا نایلس زارکو هلوا ر یک بکررم
 | لی رک وا رود هين اغ ونشو ا هدن زو مظعم ( و IS ARE گی

Eرونید ید یزرک هدانعما ییا و روند  NYقذاح وزواز کو هلتسن  

 یزرکو زرک اذکو مي یا یز کو زرکمو زرک لحر لاق روند همدآ داتساو

 ال لاش روند دم دآ رداع ندای و هداّوا یالک و قذاح یا زرک لا و ثیبخ يا

 _ شمالوت رگ روید ەچ ۆف راسى هاب هو هاو ییغ یا زرک یا هللا كحوحا
 یرک شد نک هدنزو ما ( ا طب رونل وا رببعت كلو هلغلوا

 و زرکلا ز فال یار رکلا تاک 1 لوبقت نرد .هنتسروق دو
 یک هنسغو:نسغ رولک ءزرک ېچ روف نداد هما هرو هتخرخ اا
 نئاز دوخای ردیمسا كنسرف یاوک ذلا هقلع ی نصح هدنزو باخ” ( زارک )
 هردیدلابر ءاعسا هدننو زن ( زرکمو,) هدننزو ریز ( زب رکو زراک ) ردهم عم

 یزراکلا نسطا وبا ی جارسلا نب نجرلا دبع ردیدآ هبرقرب هدرواسین زراکو

 افتخا هدنآ بوراو ك رود رک هلاتش هلحم رب هدنن زو هلعافم (:زراکلا ) ردنداروا

 هلفوخ رب ند هسکر و هيف ًاتعاو هيلا رداب اذا ناكل ا ىلا زراک لاش رد هنسانعم كلبا

 كلبا هقاسم هلا هسکرپو بره اذا هنع زراک لاق ردهنسانعم كمك بوحاق

 هدنس هکل وا سراف هدنازو نزراب ( نیزراک ) هرحاع اذا االف زراک لا نو هتسایفم

 یرادلوم هرزوا یاب كفلومو ردنداروا نیس ا نب دک مرطا "یرقم ردهدلب ر
 هدننزو لیعفت ( رب .ركتلا ) ردرلیوسنم نیئدحم و ءالع رفاو هبارواو ردهرو نم ةدلب

 اذا لوهعا هان 5 یزابلا ز رک لاق رد هنشانعم ثم هلو ی ہ3 نهاش و ناغوط

 ردن داما زر كفاك ( )وب Ê ردیدآ و ر ربط تاک( رز A هقدر طقس

 ردو همانا دک و واج کو هلا واو ردزوکو لوق لع هلع ی زرک

 هرایخ كویو یریا هدنزو ج ریز ( زیرکلا ) ردرلیاح ردقو یبسن تهج هک زرک
 كفاك ( ةزو کلاو ( هدنزو هما رک 4لا همحم یاز ) ةزاركلا ( روند هرو و

 شملکج یوارط رد هنسانعم قعشروو تكنزو بولیکح قع روق هنس رب را یک

 ضبقنا و سج_ اذا لوالا بابلا نم ةزوزکو ةزازک "یشلا زک لاق یک یردو تا

 لاق روند هبهنسن شمشتروب بوشیروب هلة روق ردتفص هلع كفاك ( زكلا )
 زڪ ىج ضبقنم سبای یا زک ممجو لجر لاش و شقت سای یا زک "ی
 لاق رونلوا قالطا هب ۰ رهح نیک رح کو زک مه و رک وه لاش هليعض كف رولک

 لاق یک نیدیلا دعج رونلوا قالطا نیدیلا ز 0 ۳ نم جن 2 یا کدو
 ام تس اتم ققلاراط یی هنسذرب رول واردصم رکو لع یا زرکر وذ یا نیدیلا ن نک لجر

 کک



  Atنت ا |

 هدنزو لاعتفا ( زابتفالا ) یدنلوا رک ذ هکر د هنسانعم زاوط هدنزو دادش

 هزاتفا لاقب رد هنسسانعم كلبا لکا و ذخا روناج یجارپ یفاوسیح رباب یدآ رب
 اذا ملا ١ ازوق لاقب رد هنسانعم ,قلوا ناوارف توا هدنزو ليعفت ( زوقلا,) هلك

 یاب ( یزھفلاو ) لیاوکس كناهو یرسک و یصا كفاق ( رهقلا ) رک اذا تبث
 بولوا جد ندکوب یرنمرف فیطل و كزا ېک كنفن کروند هاب اوکو ب 4بن
 دیاملاق حراشلا لاق رولوا هماچرب یک لاش راردبا هضافاو طلخ یخد رب رح اب

 یمشحزلا لاق [ زهفنم بوت هیلعو هالا الجر نا ] هنع هلا یسر ىلع ثبدح قو
 رغ زهفو ريرالا هطلاخ ايرو یزع راک فوص نم ذه بالا نم بارض زهقلا
 اذا ثلاثلا بابلا نم ازهق ىظلا زهف لاقي هنسانعم قمار رولوا ردصم هدننزو

 درلفاف ( تارفهفلا ) هنسانعم زق روید هکیا ماخ هدننزو ربما ( 'ريهقلا ) بئو

 زقهقلا ) ردهزفهف ید رفم رونید هرهود نالوا میظع یسهثحو اب ںیوص هيف (
 روند هولا رود و ( دی قهقلا ) ردءزةهق یوم روید هفدآ هایس هدنزو رفعخ

 ) بئو اذا لجرلا زهق لاقي ردهنسانعم قماریهص هدشنزو هجرحد ( ةرمهقلا
 ة4 ةأرماو لجر لاقب رواد هئروع رودوبو هبیشک رودوب رولوا مسا هزیهقو |

 یرقهف ( یزمهفلا ) رونید هیهقان نالوا رغ یغابا بولوا دویب یسهج و ریصق یا |
 قلطنا لاق ردهنسانعم طاشن و تعرسو روند هکشک بود رکس هیهزودرب هدننزو

 كناهو كفاق ( زدنهف ) طاشنلاو ةعرسلا اذکو راضح الا یا ی.مهقلاب لح را

 الب هرکسندلاد هدبرع مالک اریز ردبرعم ویو ردیسا مضوم ترد هلیض كلادو [| |
 هماق یکسا کردی رعم یسداف زدنهک زدنهف وبا رفل و همحم یاز هلصاف دعکدر 
 یدنلوا هیت هلکن [ عالق هجا هاتسامو ردقحهلوا هعلق نالوا هرحا رش دارم |

 هدب رعت بولوا هلی رمهک كلاد یسهلک زد ردامس هعاق روهشعرب هدناشخد هلج زا ۳

 ا یدلوا مومنم
 هيلا زرک ناقب ردهنسانعم كمریک هدننزو زورب ( زورکلا ) ( فاکلا لصف |

 اذا لجرا رک لاقب ردهتسانعم كل رك و لخد اذا یناثلا بابلا نم ازورک [| |

 كلا لیمو أجلا اذا هيلا زرك لاقب ردهنسانعم كليا اجلا هیسک ربو یا ۱
 ددهسانعم قلثوف ینلوب كنید ناویح ككراو لاماذا هيلا زرک لاقب رد هنسانعم |]

 اا لکا یسیروق درغوب نالوا ریسعت شک امادو همعشت اذا لوبلا لعفلا زرک لاقت

 لكا لع ماد اذا عبارلا بابلا نم ازرک لجرلا زرک لاقن ردهتسانعم قئوا ردا ۲۱
 لوف ىلع هیهروراق هدشنزو نامر ( زارکلاو ) هدنزو بارغ ( زارکلا ) طقالا |] ۱

۴ 
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 را لوش هدننزو داج ( زارکلا ) سارا قیضلا زوکلا وا ةروراقلا یا زا رکلاو

۷ 
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 اهعر دف احادقا هتعرح یا اه التفاف احادقا هیزلف لوقت ردهنسانعم كجا وص

 یتغریوق هکر کج هدرانو هدننزو لیعفت ( "وللقلاو ) هلرسک كنەرمه (زوتال) | ۱
 فلا ) ضرالا ق هینذ زر ادا" زلقو دا رطا زلقا لاقل ردهنسانعم یاماها

 ربصقا هیشم یا ۰ قلا یشع لاش روند هنسم رو كمدآ رودو هدننزو هحرحد 1 ۱

 ندناعف لو و هامش ندرفالو نبی دوخ لوس هدننزو لحد رج ( ( ریل )

 هل وق بت يا لق لحر لاقت هل وا شفا ندنفالو دعو یسافناو ار جا یھت ۱8

 لاقی روشید هنوناخ رودوب نالوا همیثل هدننزو هقنیه ( ةرلق) ) هلعف نم رکا ۱
 طلع ( زرفشلاو ) هدننزو عقم يعض كفاق ( زرمقلا ) : هريصق همی یا داف زوج

 هدا زو زع غ(, ۳ قلا ) روند هيام رودو و روند ا لقل وق هدرخ هدنزو

 ن هنن رب و دعج اذآ لوالا بابلا خو لا رو لاقب رد هنسانعم كمردک رب

 .عباصالا فارطاب هذدا اذا "مثلا -.ة لاقب و قل هلراجوا كرلقمرپ
 یا ارق هاطعا لاقی روند « ر ام نالوا مارب هشيا الصا هلنیتعف ( فلآ )
 قعازقلام نالوا ؛رزوا روک ذم هجو هل رسک كنه ( زاثالا ) هيف ريخ الالاذر

 هش هنر هدننزو هفرغ ( ةرقلا ) نقلا ىنتقا ۳ لحرا زغا لاق رد هتسانعم

 نالوا ولم و ولهناد كنواو هضبف یا هرمغو رقلا نم هرق ذخا لاق روید ||
 هئیس نالوا هص.قرپ هک ردیعج كنهزق هدسبزو درمص ( قلا ) روشد هنموغو " 3

 یرب ریاچ هدارو ینەی صارت ریغ مطقنم یا زر اه الکلا لاش هتمو رود

 دودوب كب هدا زو هنهلپ ( ةيرهقلا ) ردهحراب هحرا بویلوا هتسویپ هنر |
 كلون و یرسک كفاق ( "زمقلا ) ادج ةریصت یا ةيزهخ یه لاق روند هولاخ |[

 "زق و روند هیوک كحوک یرویس یید هدشزو لیمذا ( ریتقالاو ) هلیوکس |
 ردت هدو هدنوب روند همدا برم رکاب تالوا روتا تدرا ۲
 ثكمحا وص هلبا رمتقا هرس كره ( زانقالا ) ررقتم یا زف وه لاش اا
 ها نا تنحف ( رنقلا ) رینقالب برش اذا لع ا "رفقا لاق ردهتسانعم ۲

 هدنن زو صاف ) زن الا ( هنسانعم صدق روید ۳ هنسانع» فرخ دو وا 1

 هدو دادش ( زانقلاو ) هدنزو ثدحم ( قلا ) رود هبیبوآ هک ردیندارمو ا
 ۱ تكسکو و روند هغلم وڌ یبرکد هدننزو زوج ) زّوقلا ) روند هب یبوآ هدرلن و 1

 هدننزو زلقت ( زوقلا ) رولک زواقاو نواقاو نا ربقو زاوقا یی روئید هننغب
 هبکنا یک نجا ءرد و زلقت ینعن لج زا زوقت لاقب یدشلوا رک هکر دیفدارمو ||

 بوکوح انب و یورم اذآ زوق لاقب رد هنتاتعم كټګ بونا یضغوط هروقحو
 ناريج و وهآ و ضوقت و مدن اذا ثیبلا زوقت لاق رد هيسانعم ا
 ( زاوقلا ) ادع اذا لعولا زوقت لاق ردةنسانعم كجك پود رکس یاو |
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 هدننژو !TH زافقلا ) اعارذ نبمبراو عبراو هئامردق شرالا نمو كيكاكم دنا

 هنب رلا ناوم هدرلن رک قوفص كب لرکید بوبوق هباپ هنجا هک روند هناودلا
 لف را رب د هناوسد هدیس راث زرد لاعتسا رات دیک لو و الاس زرروک

 | ررروع هيرافابا و هنب رلا گردو تش ز هنوک رب ندنناباخ ناو ژافق لوق
 رومد هم ردشف وص رلبع 4 روشدا هد هباودلا یراق دن رو وا شوف یراکش هدلاو

 هلیکس یب هضاب نالوا رد هن رک رد هدن رالا لنیسف ت ثآو زرد, میس ند رات

 ناودلا هلا هنف هنب رلفایا و هت رالا یف نواخ تروا قفا ( دنا ) ز وید

 هباریاجزو م تشقن اذا هانطاب ةأرملا ترفق لاش رد هثسانعم كع دا شق هدناکش

 یرللا رکلاب هکرونید هلآ لود هدننزو مظعم ( زفقلاو ) هدننزو رجا ( فقالا )
 ناک اذا رفقمو رفقا سرف لاقب هیلوا هدنرلفایا بولوا لیکس ردق هنب راکسرید

 یی يمض كفاق ( یاریفقلا ) نیلجرلا نود نیقفرلا ىلا هیدب ىف هي« ضايب
 رروشاره ندرزوا بوکید یباغآرب هکردیعسا بعلرب صوصخم هنایبص هدننزو
 نوهةبدلوا ناغارص رولوا قالطا هیهخ روق ردسیمج كءزفاف ( زفاوقلا )
 ۷۲ ردهل راتعا فوصوم یأت روند هنآ رکو ب ندنا وات رب یک وهآ نکردرکس راتو

 | مرك اىن هدننزو ربما ( "رمقق ) اهودع ىف بثت عارم یا رفاوقو ة رفاق لیح لاقب

 | ]| یکذ هدنسهدام زرق هلفاق ( زقاقلا ) ردیعما 7 كنیزاتسح مالسسلا هیلع
 كباوص هلوکرب لینوکس كمالو یف كفاق ( زلقلا ) روتبد هبهبرمشم هک یدنلوا
 ناي هلا كما قرهزوص رلطعبو كما ندرب راضعب هکر ید ج راش ردهتسانعم
 برألا نم عو وهو یاثلاو لوالا بابا غ ف ق ءالآ لحرا راق ۶ لاق رایدلبا

 اذا هیهسب : راق لاقب رد هتسانعم او هب رض اذا هزاق لاقب رد هداج اھم یعرواو

 لاقي YR قءارصصو طشن ادا"زلق لاقي ردهنسانعم قفلطاشن و .شنجلو یر
 فیهش زلف و ج عاذا لج ]ا زلق لاقي رد هتسانعم قفللادوطو بث و اذا زلق

 ام ردشت رود یرب هلکنکد زلف و فیف+ یرعض یا زلق لحر لا روند همدآفیفخ و

 ثمروجماوص هساک هساک همدآ ربو ام اکن اذ]ضرالا ءاصعب زلق لاق ردهتسانعم

 ینغریوف نوجا كعوک هطروع هک رکجو هتعرج یا احادقا ه زلق لوقت رد هتسانعم

 ]| هدننزو لعفت (زلقلا ) ضرالای هبنذزراذا هبنذ دارا زنقلاقب رد هنسانعمققوص هرب

 اأ ناربج و وهآو طحن اذا لجرلا القت لاق ردهنسانعم كلك هشنجو طاشت یدوب
 صج ( زلقلا ) ادع اذا لعولا زلقت لاقب ردهتسانعم قجاق بود کس یبهلوقم
 ( زلقلاو ) هدننزو لتع ( زلقلا ) رددآ ج یمرب هدنبرق طاسیعمهدنراید مور هدننزو

 َآ ییعب رومد اک هلغا وا درس تیا: هکرونید هرفاب یراص لؤش هدنزو زلف

 هساک هساک هدننزو لاعتفا ( زالتفالا ) رونید یک تو دن و هلوا رايا راک

| 
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 رد هنسانعم زر هدننزو نامر ( زارقلا ) روید همدآ نالوا بناصم ندیاعمو

A۹ 

 بياعملاو یصاعلا نم ززفتم اذكو بويعلل قوتم فيرظ یا زازقو زرق لحر لاق
 لع روند هیاهردژا كوپ هدنزو باخ“ ( زارقلا ) ةهاآزلا نم لب ینعب ارك ال

 زقلا عیاب رونید هناتص كہا هدننزو دادش ( زارقلا ) رونید هرلنالپ هصیق لوق

 ( قزق ) ردیسهشک ثدحم مان دمع ن دجا هدننزو دهده ( زق رق نا ) هتسانعم

 لوقت رونید هبهذبنرب ندهنسن رب هيه كفاق ( زقارقلا ) ردعضومر هدنزو صرع

 ( ة رینشقلا ) ردیدآ دنبرد رب هدنساضق نیورق ( نارقاقلا) اذن یا ارقا زق هنم تذخا

 هنقرو بدنه هدرخقرو هک ردیدآ تاب عونرب هلیئوکس كنهمضم نشو یعف كفاق

 رونلشوخ كي ندنآ یمسقیکیو.نویق ردلوک أم رولوا ولدوس و لیدی كو هيبش

 ردهنسانعمقمردل وط یباق هلی وکس كنیعو یصفكفاق ( زعقلا ) رد یهوک رینفک | رهاظ
 نالوا هرجا باقو هرعغوا ابارمش الم اذا ثلاثلا بابلا نم ارعق ءانالا رعق لاقت

 ادندش برش هبرحث اذا ءاالا فام نعق لاق رد هنسانعم كما NERS یی هنسن

 ردهنسانعم قمروئ وا هرزوا هجو یزفعقی آ رک ذ هدننزو عاقن رفا ( زافنعقالا )

 زاغیتسا هلا رصقو یحفكفاق ( یرفعقلا ) یرفعقلا سلح اذا لج لا رفتعقا لاقب

 یزفعقلا سلحلاقب رونید هغهرو وا بولموح هدنلکش ردیک ب وقل اف هل هک رد هنسانعم

 هلتتوشخ و تظلخهمدآرب نوجما قمواصندشاب هدننزوهج رحد (ةرفعقلا ) | زفوتسمیا
 یراعدآو هسقت نع هعفدپ نادارا اذا مالکلا هلرفعق لاش ردهتسانعم كوس زوس

 اقيض ایشم یشم اذا یشلا ف رفعف لاق رد هننسانعم كعرو قارات قیص قبض

 بویمشرپ قرهقص یراثلیوا و یرازید هدنلکش ردنا مایق دصق هصوصخ ربو
 اماض یتحلا هسلج شلج اذا لجرلا زفعق لاقي ردهنسانعم قمروئوا بولموح

 مقموتباث بوکح هدر رب هدننزو ج رحدن ( دفعقتلا ) سال یذلاک هذغفو هیثبکر

 هلیس هینب لعاف مسا ( ةرفعقتلا ) كرب اذا لجرلا زفعقت لاق ردهننسانعم قلوا
 یک دوکبس مقلاص رولوا فصو هجاغآ نوکنرس شقراص هیغاشا یرلخاش

 ردیدآ تابن ع وت رب هدننزو روفصع ( زوفعقلا ) ةکتم یا ةرفعقتم : رهش لاق

 هليعض كفاق ( زافقلاو ) هلاعف ( نارفقلاو ) هلیئوکس كنافو یحف كفاق ( نفقلا )
 افق و ارفق یطظلا رفق لاقن رد هنسانعم قفار هدلىزو دوعق ( زوفقلاو )

 رقق لاق :ردلعتسم هاتم الواو تنو ادا ى بالا یو
 روند دهشنارڪص و هغما ره ردعسا هدنزو یرچ ( ئرفقلا ( ٿا اذا نالف

 دوکمو ردیا باعیتسا لوکم نکس هکردیدآ كوا سنجر هدنزو ربما ( ریفقلا )
 رونید هضرا نالوا هدنرادقم عارذ ترد قرق زو یفقو رول آ عاص قح رب

 لایکم وه و ربلا نم ءا ربفق هاطعا لاقي ل يعض كفاق رولک نارفق و هزفقا ىج



 فا ره فاز هاو نفتی a و

Araراز اد ( 
 كچوک غونرب ردبا نوکن هد لهشیم هروب دالب یتقیقح ردصوصح هبهنمرا
 دازا رمش او لرف كيو ردف كرم شعبلادنم زدیسهراصع ۰ رر وق

 هسرولوالاهاو تافغ هدنسلر وش وند رولوال زان هنج اغآ دولب ع ورب یک هحهدیمور
 یا ویح هلکن  رولوا هدنرلجا ۵ )هلادلوا هیوب یرلک دهنم رق راردا زاورپ بوك داق

 هد هبط ثاد رام رد مج زنم غاي قو زر و نس هلو كيو 4 لوب نعي نالوا

 لایا ژلیج هبوب ردفو رعغ رارید زپ رف اک اسان هک یرفک دید زم رق هکر دم وسم همس وب
 ثیاغب ردا نوکن هرزوا یدنه رش مانرادیح اص وصخ هرزوا راجا قارواراردا

 هدي ردپمود تفل زمرقو ردکجوب رب هارلا هب رکو ریدتسمو ردف دوو رجا
 یمن زرق هدسیکرت هک رونید زمرف هد هیهبح عونراو لرد نیغابسلا دود اکا
 هد هلکنو و راو یکبا وزج یکیا نوا یژرح رب روایو كیا هلا یلوا ررید

 نوکتم ید هدرلتعس مزب ردلکد صوصحم هنمرا دالبو زر«وا هتکلوا نکل ررایو
 ندنس هوو ندنآ ع رو باصانوهگن ۲ راردیا كاله بویلشخهدوص یسا رولوا
 فیعض هلیرمسک كفاق ( ریمرقلا ) ردیوسنم اک | یزمرق هدیکرتو راردبا یاکتتسا
 شفلوا خط هلکعوک هلوک هدننزو ساطرق ( زامرقلا ) روند «یشک ناوناو
 كن همجمیازو یعحف كفاق ( زفلا ) ازوحم |"ربخ یا ازامرف انلک | لوقت رونیدهکمآ
 قلوا پوط روط بولیروشوبد نوجا مارچ” لوف ىلع قمار” هلیئوکس
 بث وال ضبشاوا بثو اذا ییاثاو لوالا بابلا نم ارق لحرلا زق لاق ردهنسانعم

 رک هکردقلوا كپا ماخ نالوا فراعتم نکل هنسانعم مسیربا رونید هکیا زقو

 رده تیر ما تونا لوف ایمن ی نی دقو ردیزرمم یر
 كانههوو رادمو هدول آ هلیعضكفاق ( زقلا ) هتفاعو هتا یا هنع یضن ترق لوقت

 سندلا نم زقب وه لاقب ردهنسانعم قلوا فرط رب پودا زارتحا ندنسهلوقم
 اعاد ندنسهلوقم كانهوو رادرمو هدولآ هلال تاکرح كفاقو دعابت یا ازرق

 زق لجر لاق ردهلاه یثنوم رونید همدآ برعشم هریک اب ندا تیاجمو رذح

 كاننحهو و رادرم ید و هدننزو لعفت ( زرقثلا ) ةرق یهو رقتم یا ثیلتتاب
 || نع دع ابن یا زرهتس وه لاق ردهنسانعم كلبا دعابنو ه زيت بونقص ند ]ەن

 ۰ ځد هرقاقو هزوفاق رونید هب هب رشم هنوکرب هدننزو هروراق ( :زوزاقلا ) سندلا

 ` روید ههروراق كجوک دوخای روند ههساکو حدق لوق ىلع هیاز ددشت رونید

 قو حراشلا لاق روئلوا قالطا هئاطیش ( زاقلا ) رونبد هباق نانلوا ریبعت ساطو
 (زرقلا ) ةبئولا بثي یا [ برغلا غلیف قرسلانم ةرقلا رقیل ییلبا E ثیدلا

 برشم ه رک ا و ندتعازب هک رونید همدآ عبطک زانو ف رظ لوش نحف

 یصاعم ثاولا كاذک هلوا یثاح* و قوتم ندصیاقن و بویع یشان ندنغیدلوا
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 لاقب ردهنسسانعم كلبا درو هعرمص اذا لج راپ رف لاقب رد هنسانعم یقلاچ ر
 1 یک نام هدشزو دوعق ( زوعقلا ) دراذا لوهجلا ىلع لحرارخ ||

 بویفک یرلبا قوا نالیآاو تیلاک طقس یا ازوغ رعقف هیرض لاق ردهتسانعم ||

 هدننزو لیعفت ( ربعقتا ) بیر اذا انارغو ازوقو ارق هلوب بلکلار۶ لاقت
 NE هم دآرب و اب هبت اذ اصعلا هد 3 لاق رد هنسانعم قمروا ۱ دو

 1 را ا هه و هظاغ اذا هل مالک رق رے لاقب ر رليتسه هشانعت كلوش ظیلغ -

 ردرمتسانعم مالک ظیلعت دو هدننزو لش )ا لاق رد
 هتباصا لاقب روثلوا قالطا هدنادشو نع ( تارحاقلا ) هظلغ اذا مالکلارعفت لاقي
 هنمسق یک و نویق هکرددآ ضرمرب هدننزو بارع ( زاعفلا ) دنادشلا یا تارحاقلا
 ( یزعقلا ) رونید هتسبهض راع دروسک وا صوصح هنمق هود لوقلع رول وا ضراع

 ( ةزاعقلا ) روید هاي نالوا ناغا رهص بو اخ ندلا نکران آ قوا هدننزو یرج

 رداد یشوق بونا رصص هلیرقنرب هکردیما كنغازود شوق هنوکرب هدن زو هئامر
 لاقی رد هنسانعم كایوس رازوس تشردو ظیلغ هندآرب هدننزو هجرحد ( ةرفعقلا) |

 ع سا اذا E فو, لاقب رد هنس انعم تعرو هلتع رس و هظلغ اذا مالکلا هز ةف

 لاق ردهنسانعم قمزدل وط بوصر یوشح قشو هنسهلوقم قدصب و هکه و

 رونید هح رف هدشزو لی ز ( ریل ۱ ) اع ااوشج اه.شح اذا ةريقل | رفق

 یا زلعفیوه لاق و روند هنشیوروب كمدآ رودوب هدشزو هج رحد ( ةرلعقلا )
 ( زلعقتلا ) هظلغ اذا هل مالکلازلق لا ردهنسانعم مالک ظیلغت و ريصقلا ةيشم ىشع

 ( ةرخقلا ) لدحا یا زلعقتف هی لاق ردهنسانعم قغابف هرب هدنننزو ج رحدن

 قمروا هبهنسن .یروق رخآرب یهنس یروقر رایت کس كن همه یاخو یحخف كاف ۱ ۱

 هدننزو زرف ( زرقلا) هلثع سبای یش برضوهو هز ثوص دشاام لاق ردهنسانعم ||
 بابلا نم ازرق با رتلازرق لاقي ردهنسانعم قلآ قاربط ندرب هل رلحوا كرلقمرپ |
 زرقو هص رقاذا هزرق لاقب ردهنسانعم كلکدج و عیاصالا فا _طاب هضبقاذا لوالا ]|
 رونید هننادغای كرلماج هلیعض كفاق ( زرقلا ) رونید هر ظیلغو روند هر و هم ||
 یس واط جوآ ما هکرونبد هب هنسن هیس ههضبقرب هد زو هفرغ ( ةز قلا ۱

 هکر دیفدارمو هدننزو زبرج ( زیرقلا ) ةضبقلا هبش یهو هنم ةزرق ذخا لاق |
 زب رک پخ یازب رق لجر لاقي ردیب رعم ا نود هیسک هیهادو تیبخ یبهرابود ۱

 هل ر هک ردم كمدآرب ندنسسهممز كرت هللرسک كلمه نیغ و كفاف ( عرق ) |

 دالب هکردیسا هو هنوکرب هدننزو ج رژ ( نم رقلا ) ردشلنا ءانب هسردمرپ هدنرهش |

 هيدي نیب عقوف ءامر اذا میسلارقل لاقب ردلبعتسم هتسانعم كمشود هنکوا كناتآ |
 " رد هنسانعم كيس یمسف كوك هلاخف نارف و زوف و هلیوکس كناحو ىح كفاق زغو |
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 4 هيض را رهاوج افلطم یأر لبعو هنسانعم هراردچ روئید هراشاط لوف لم هنسانعم

 دوغاپ ردفو رعم همست تا زلف یک تایئدعم ۲۱ رفابو شموک و نوک آ رود

 دیدش و ظیلف و روید هلفوو ثبخ نالوا "رم هدق دن اوا هاذا شرا رهاوح

 و ردیا هب ریش 4ام رز ۱ هکر وند هب هنسا كح دیا هب رج خو روند همدآ نالوا

 فوخ هدشزو زوج ( زوفلا ) رد هلیقبرط هیبشن رانوب روند هسک الو ليئو
 ردهنسانعم قلو تص فو رفلن هلومأمو ريخ بول و تمالسو تاح ند رطخ و

 لاق رولک هنسانعم رفظ زکلایو تاج نکلایو ریاغاب رفظو یعیاذا لج زا زاف لاقب
 دش هلفلوا هنسانعم قلوا كالهو هبرفظ اذا باوثلاب زاف لاقبو هنم یجعاذا هنمزاو

 هلتهج لأفت هزافم هرزوا ینیدنلوا نایب هدساسا كله اذا لج رازاف لاقب رولوا
 لامتسا هدنسانعم كالهو ذخا یسهدامزوف ندنآ هلففلوا قالطا هنابای و هب هکلهم
 زوف و ثاعاذا لح را زاف لاقي رد ه؛سانعم كلواو روا قیقح یییدش سب ردشفل وا

 رد هنسائعم كليا پای رفلخ لبسك كنءمه ( ةزافالا ) ردب دآ هب رق رب هدنساضق صج

 ( ةزافلا ) هب بهذو زافف ینعی هب بهذف هب ءرفظا یا هب زاففا ذکب هلأ ه زاغا لاقي

 هب هکلهم و ام یا هنم ةزافعوه لاق روند ۳ قعتزوق ردلاکم مسا يخف كيم

 لوح زسوصو دکلهم یا ةزافعوه لاقب ردندزوف نالوا هنسانعم ء %0 کروند

 یطمو ةزافملا بکر لاق ردهلتهج لأفت هدهروک هن یانو هلوا یانعم روند هاب

 هخزرب ؟زافم 2 تاو ا دزو الخ | زيوقتلا ) ايةامال ةالفلا یا اب

 کرد هنسانعم قلوا نایعو والب لویو تاماذا لجرلازوف لا رولوا شمراو
 لاقن زدهنسانعم كمك بوکو رهظو ادیاذا قیرطلازوف لاق ردا راف ینکلاس
 بکر اذا هلاب لجرلازوف لاش ردهنتسانعم كعشود هلوحو یضم اذا لجراازوف
 رد لک دید قجالآ كماشحا دارم هکروتیذ هنایاس یلکرید کیا ( ةزافلا ) ةزافنااپب
 باوها ندنب رحم لحاس هزافو نيدو! ةلطم یهو ةزافملا ىف ةزافلا بر لاقي

 هلع هللا یطد لیفت نیورغ نب دز نب دیعس ( زافلا ) ردیدآ عضومرپ هدشارت
 دیدشو بلص یراتا قلاب هدنسهدوک هدننزو فعه ( "ریفلا ) ردیعا یف كتبانج
 هدننزو لاعذنا ) زایشالا ( لضعلا دیدشلا یا "رق لحر لاق روند ةمدآ نالوا

 درفنا اذا لحرلازافنا لاقب زد هتسانعم دا رفنا

 رونید هعدآرود و سک اتو لیخم لینوکس كنابویرسک كفاق ( ربقلا ) ( فاقلا لصف )

 لجرلازغ لاقپ ردهنسانعم قمارچص هلیئوکس كنم یاحو یمحف كفاق ( زعقلا )
 لاش زد هنیسانعن قاوا رارقیو برطضمو بو اذا ثلاشلا بابلا نم ارق
 ]| ندنرب پولوا پرطضم هلکلبا دعرب ییانعم ییاو حراش قلقاذا لجرلارغ
 اب ها سط اذا اصعلاب هز .لاق ردهنسانعم قمروا هلککد و رولوا كعد قما رج
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 نوال رقرب هدنن رف تشد ماهدسراف هور 0 لو سا
 هب رق رب هدنب رق نارکمو هدا ره ریش رهاظو ردهنیصح ۀعلقرب هدنسهکلوا ناجب رذآو
 یدنا هدلبرپ هدفلس هدننرق باوالا پاپ ( دابقزو ربف ) ردیدآ هدلب رب هدناتسدنهو
 ةعلق رب هدننیب نین نح هللا ةاره ( هوک وريف ) ردیدآ هیحانرب ندنسیحاوت دادغبو
 هدنبزو لاعتفا ( زارتفالا ) ردیدآ هغلفارخآرب هدنرف دنوابند لبحو رددآ هنیصح

 هی لها نود هرمازرتفا لاق رد هتسانعم كمدا لصفو عطق ینتیصم یدنک مدآرپ
 ردهنسانعم كليا فارصناو لودع هلیدیدشت كازو ىحف كناف ( رفلا ) هعطق اذا
 قلوا هنشاب یدنک زکلای مداربو لدع یا لوالا بابلا نم ازف ینع نالفرف لوقت

 یظلارف لاقب ردهنسانعم ققروق بویاکلبو د رفنا اذا لج رلازف لاق رد هتسانعم
 لاش ردهنسانعم كليا ج افزا ندنرپ هلیساقلا فوخ هننورد كن هسکرو ع رق اذا
 روند هبیشک فیفخ رولوا فصو زفو هعرفاو هگزا اذا هعضوم نع االف رف

 (ةزارفلا ) ردزازفا یج روید هنسیروای هیشحو هرقشو فیفخ یا زف لجر لاق
 را رقییو برطضم یکولع هلیببس هنسن رب مدارب هلی كناف ( ةزورفلاو ) هلیحف كلاف

 ( رفلا ) دقوت اذا یناثلا بابلا نم ةزورفو ةزارف لحرلارف لاقب ردهنسانعم قلوا
 از رف حرطارف لاش رد هنسانعم كلبا نالیس یکرح بولل وص هرای هدننزو زیزا
 هلا هلازا ینتاتمو نیک كمدآ رب ( زازفتسالا ) یدنو لاس اذا رو لا بابلا نم

 ندنرپ یدآرو هفکسا اذا قولنا هرفتسا لاق ردهنسانعم كلنا رارقیو اب رطضم
 هعزاو هراد نم هج رخا اذا هزفتسا لاش ردهنسانعم كليا جارخا بورایوق
 هنزرفا لوقت ردهنسانعم كمروشود هبوقروق یهسکرب هلیرسک كمر ( زارفالا )
 مویف هدننزو ناسح ( نارف ) رددآ هلحرب هدرواسبن هلیض كناف ( زف ) هتعرفا یا

 حوت نب ماح نب نازف رددآ تیالو حساورب هدنفلارا برغ سلپارط هلیامعم

 كود هلع بوبا غوا هتجزرپ هدننزو لعفت ) ززفتلا ) ردامسم هلیا مالسلا هيلع

 :قلوا بلاغ هدننزو لاعتفا ( زا"زتفالا ) نع اذا لج راز رزقت لا ردهتسانعم

 كلبا دیعبتو درط هدننزو هلرز( ةرفرفلا ) بلغ اذا هيلع رفا لاق رددنسانعم |

 زرابت هدننزو لعافت ( ززافتلا ) هریغوا اناسنا هدرط اذا هرفرف لاق رد هتسانعم
 هلی وکس كناطو ىع كناق ( رطفلا ) انزرابت یا انززافت لوقت ردهنسانعم بلاغتو

 سطف لوق ىلع "تاماذا یناثلا بابلا نم ارطف لج لا رطف لاش ردهنسانعم كلوا
 كلوا هک ردتفل هدنظفل سقف هلیئوکس كفافو ىحف كناف ( نقفلا ) ردتفل هدنظفل |
 ددشتو هلنیتسسک ( زلفلا ) تام اذا یناثلا بابلا نم ارقف لج رلا زقف لاب ردهتسانعم |
 هک روید هرقاب ضای لوش هدننزو لتع ( زلفلاو ) هدننزو فعه ( زلفلاو ) یاد |[

 ددلا ثبخ رونید هتقو روم ضعبلادنع رولیزود راتاغرقو رءرجت هکود ندنآ ||



 ۳ یقین ام لو ا ا
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 روشید همدآو هلآ نالوا یربا یرکذ لوق یلص هنیرک ذ كنم هیاد هدننزو

 عرض لاقب روید هنسهم ناویح نالوا راط یرلکلد هدننژو روبص ( زوغفلا )
 زود تسل هنفارطا هيلوكس كارو ىهف كناف ( زرفلا ) لیلاحالا قيض یا زوغف
 هفش پولی رآ ند هنسل خآ ین هاست رب رولوا ردصم ژرفو رود هشرا لفارواو

 ( زارفالا )هزامو هرمغنص هلرهاذا یاثلا بابلا نم از رف "یثلا ز رف لاقن هتسانعم قلق

 كلک هنکلوت كدایص دیصو هزرف ینمب هزرفا لاق ردهنسانعم ژرف رک كن,
 نی ارت يا بثکنع هننکما اذا دیصلا هزرفا لاقب ردلعتسم هنسانعم
 ردهنسسانعم قهر آ بوک ینهنسن رب هدننزو هق رفت ( ةزرفثلا ) رولوا ش اما زا رفا

 شا رآ ندهنسنرب راك كلاف ( ةز فا ) هب ىلع عطق یا ءز رس هأرب ىلع زرف لوقت

 ثئاف لاش ردهن رلانعم تصرفو تبون هدننزو هفرغ ( ةزرفلا ) روئيد هب هعطق
 ذغا لاقب رووا قالطا هلو نالوا هدریابو هدهبلو هتص رف اذکو هتون یا هئزرف

 یدو هل لرسک كناف ( زرفلا ) رددآ كغاطرب هدهماعو ةكالا ىف قيرطلا ىا ةزرفلا

 هيث ندا لصفو محط یی كش یکیا ) وراغلا ) روند هلون نالوا هدربابو ەدە

 رک ردیما یدج كند رق هايس زرافو لصاافنیب یا زراف مالکو ناسللاق روند
 ردقج هلوا یرلنانلوا قلخ ادتبا گر دیسآ یدج نه ق لرق هدننزو ناف نافقع

 زرافلایلاعت هقولحمنمو لاقب یک مثلا ومارولوا لغلاوبا های راتعا یرلعون یربره
 ندهنسن رب هدننزو هلعافم ( ةژرافلا ) رطادح وهو نافقعو لغلا نم دوسلا دج وهو

 هل رسک كناف ( نازرف ) هعطافو هلصافاذا هکیرش زرافلاقب رد هنسانعمقل رآبولیک
 رددلخف هک ردیرعم یسراف نیزرف ردهرهم نالوا رییعت زرف ندننالآ مت رطس
 ولنا لوق ىلع هنسانعم جګ دبع رونید هیهلوک جګ هدشنزو لتع ( زرفلا )
 ( نیزرف ) ران یک رحوا میخ دبع یا زرف وه لاقب روید هه رح ولناج
 قارطا ( زورفلا ) ردهبرقرب هدشزو رفعج ( نزرف ) ردعضومرپ هبرسک كنات
 زاورپ هدوک دنن اپ كحراش یک هواو هروج روتید هب و سفلهزاو رب یک فیس

 ردهنسانعم كلوا هدننزو هجرحد ) ةزو رفلا ) ردذ وخ ام ندزاو رف نالوا ین رعم

 هغاچص و هبهمردنوص هلزسک كنەزمه ( زب رفالا ) تام اذا لحرلازو رف لاق
 ردیرعم یسداف زورپو و راردا نوجا ظفح ندروب یراودو ییولاق هک رونید

 هب هشرط نوزوا هدناکش لو نالوا هدقلموق قشمو و هجا قشپایهرب ( ةزرافلا )

 داتبسانموب هنسانعم مرخ و دیعس ردیب رعم یسراف زوریپ هلیعحف كناف ( زوریف ) روند
 یرالغوا ندنسیدنک ردندباتا یلیدلا زوریف هلم ازا ردشفلوا هیعحت هر هنکض عب

 تیلهاچ یعداولا ینادمتلا زوریفو رلیدلیا ثیدح تیاور هّلادبع و دیعس و كاعط
 هل رکو یف كناف ( ذایآزو ربف ) رلیدلیا دع ندهباح رلضعب یدلبا لا ردا یالساو

 سراف
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 (ةريغلاو ) هدننزو نكسم ( رخملا ) ءاضعالل زغلا ةنسطا یا ةزاع ةيراج لاقي

 رونلوا قالطا ههنسن قجهنلوا وزرآو عبط لوق ىلع بیبعتو نعط هدننزو هنیفس

 یکلزوممو ینلقرآ هدننزو روبص (زومغلا ) حمطموا نعطم یا ۶ ریغو رقم هیفام لاقب
 رغلا ) كورع یا زوغ دف لاق روند هبهقان نالوا روالقوب هللا لا نوعا نزلیب (

 یشاوم راسو هودو فیعض یا زغ لجر لاقب روند هبیثک ناوتانو فیوض نيف
 ینغعل | كلام هابسسک كەز ( زاغالا ) رونید هنیرلفل او هنن رایدنکود كلام یمهلوقم ۱

 یرارح تدش كناوهو رلا یتفا ادا لح رلا نغا لاقت ردهنئانعم كلا بسك

 ردذوخأم ندررغ نالوا هنسانعع فیعض لجروو ردلبعتسم هنسانعم قلوب نوکس
  ۸ ۶هک رک غوا دواک ندا تراش :وتاب ردا تراک ع

 یا رطا قزغا لوقن ردا تراشا یتسلیا رادتبا هکولسو ریس هللا راع قتوکس
 لاق ردلعتسم هتسانعم كاا رقم و بییعت یدآربو هیف ترسو هیلع تتأرجح اف رف

 ررلرعتسم هنسانعم قلغاب غاي بورومس یک روا كنءودو هرغصو هباعاذا نالفیف زعا

 لاقب رونل وا قالطا همدآ م ) زوجا ) معش اهمانسق راص اذا ةقالا تزغا لاقب
 ا ردبدآ وص ر هدند رو مک یب هدنزو هماما ) هزاغ ) مم» یا زوم لحر

 هاب لزوک هنیرارب یرب هدننزو لعافت ( نماغتلا ) ردیدآ ییوقرب هدننیب نرحب هلی ءمصب
 ممنیعاب ضعب ىلا مهضعب راشا اذا موقلا نماغت لاق ردهنسانعم كمشدبا تراشا

 ) اذا هرقغا لاقي ردهنسانعم كليا مینشتو نعط همدارب هدننزو لاعتفا ( زاَمعالا
 زوغلا )ردیدآ ك ونارب هدنفرط لحم ما نامر هدننزو ربما ( ع وللا ریغ) هيلع نعط (
 زوغالا ) هدصق اذا ازوغ هزوغب هزاغ لاش رد هنسانعم كليا دصق هدننزو زوج (

 لحر لاش روید هو نالوا ردا ناسحا و ر تیاغ هنلایعو لها هدننزو رجا

 رارید ید سوغا هکزوغالا ن دلاخ نب دیسا نبا هضذح و هلها راب یا زوغا

 رد ه رقرب هدنساضف :ا ره ریش هلی دک كنف ( نا ريغ ( رد رلی اه زاغلا نب ةعيرو

 یاعت هدمحم نح ردندنآ یا ربغلا یسوم نب دجا نب دم ندنیدم

 لاقي ردهتسانعم كلبا رنکت ردتفل هدنظفل سف هدنزو رگ ( نعفلا ) 4 ءافلا لسف و

 كناف ( زضفلاو ) هلیعف كنهمجم یاخو كناف ( رشفلا  ربکت اذا از لجرلا رف
 قردلوا فال یتلیضف كریغو كنسیدنک لوقیم كلبا كلزكتت هلینوکسكیاخو یعق
 رف لاق رولوا ریبعت كعوکوا هکردهنسمانعم كلا قلثو رف هرفط هلا راهظا

 ایذاک هریغ رغفو هرتفب ءاجوا ریخت اذا ثلاثلا و عبارلا بابلانم | رذف زدگوا رفت لحرا

 ( .تفلا ) لاضفاو لصفیا رذق هل لاش رده رلانعم لاضفاو لضف نڪو هل رخافمق

 نسکد ركح ( نخافلا )ریکت اذا لج رلا رذفت لاش ردهنسانعممظعت و ریکت هد زولعفت
 زدیح ) ركفلا ( ردو یک و رد ها را هم ءاروب لوق لع روند هام رخ نالوا
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 . كدا صوصاع هنسفن بودا رابتخا مدآرب یهنسن ر هنوتعف ( زرفلا ) نیتلح
 ۱ هنس هل وقم یص و ناویح و هاها نب نم هسا اذا نالغب نالف رض لاش رد هنسانه»

 يملاو لبالا رف لاش ردهتسانعم قمصآ كوب نیکنر نوما فرص یرلن تباصا

 رد هنس اعم صاصتخا دو هدنن زو لامعتفا ) زا رعألا ) نوهملا (ےام قلع اذا

 هدروآهدن زو دهده ( نفرفلاو ) هی كليف ( رغلا ) هسا اذا هب شا لاقب

 یربشع زوشوا الا ردیمعا كت هفناط فص ر ندنسج در رشو هنسانعم قدش روید

 ردهنسانعمقلوا یافو قوج یرلنکی كجاغآ رسک كلمه ( زازغالا ) رد رلک دید
 قلواراوشد ىلج عضو كنم كنباو دنشاو اهک و زك اذا : رها ترغا لاق

 هلیس هيب لعاف مسا ( زغلا ) هعضو یا اهلج مسع اذا ةرقبلا ترغا لاقب رد هنسانعم

 وص رمد دروب 3 ون هدن زو رب ز ) ززفلا ( روند هکنبا نال وا رسع لح عضو

 ( ززاغللا )4 رداب یا هیز زاغ لوقت رد هنسانعم هردابم هدنن زو هلعافم ( ةزاغلا ) رد دآ

 هانهزانن یا هانززاغت لوقت ردهنسانعم كمشکح ییهنسنرب ینعب ع زانت هدننزو لعافت
 هنبراوشموقو هنیدالواو هابرقا اعاد هکرونید هرلمدآ لود هدننزو نامر ( زارفلا )
 (هرغ )ناربلاو دالوالاو تابارقلاب ةررب یا زازغ مه لاق رهلوا ردیا نابحاو رب

 یدلبا دلو هدنآ هلا هجر یفاش ماما هکردهدلب رب هدنلایا نیط.لن هیعف كن
 _یدلیا تافو هداروا فانم دبع نب مشاه نالوا مالتسلا هيلع مرك | لوسر دجو

 طسو هيلع حایرا نت * ةعقلب دنع عرض یف مشاهو * وبشا بک ن دورطم

 راشعا هرغر یتسهیحاب ره هکر بد ج زام رددلیا دارا لیس هینب عج هد * تارغ

 هدندالبدعس ون هزغو ردلقم ید كليا عابشا یتفلا نوحما ترورش ردیشایا
 یرربلا زغا لیک ردندامسا ( زغالا ) ردیدآهدلب رب هدهیق رفاو رددآ قلموقرب

 دوخای هلقمرپ یدآرب هلیوکس كيمو یحف كنيغ ( زمغلا ) ردیدآ یفورعم لجررب
 هبس یناثلا بابلا نم ازغ هزغ لاقن ردهنسانعم قشص بوبلکدج یک رترود ها لا

 . ددهتسانعم كليا تراثا هللا شاقای هلبا يق ینغابق زوک دوخای هللا زوکو هسخت
 هنسانعم كليا تیاعس یدآرو ام هراشا اذا تحاطاو نفطاو نیعلاب ةزغ لاقب
 دوخاب یضرم كلاويحرباب كناسناربو ارش هب یعس اذا لجرلب هغ لاق ردلعتسم

  كراوطو رهظ اذا هيعوا هژاد زغ لاق ردلصتسم هنسانعم قلوا راک [ ىيع

 ا اهلجر نم تلام اذا ةبادلا ترغ لاقي ردهنسانعم كمهکب بویسق ۲ یغایا ,هف_طرب
 . قمردشلق بو ریدشلاب هللا لا ینس هقرآ نوح ا كلجب کل زوم كناويح و تعلظ یا

  هب هوم لوش هدنزو هزانط ( ةزاملا ) هطبغ اذا شکلا زغ لاق ردهنسانعم
 | هی رلقمرپ یندوجو كنهسکرب ینعب هلوا زمغلا ذنسح یادناو ءاضعا هکرونل وا قالطا
 | رددنسهفطالمو ةيعالم كر ريق رلد زاقشع هک هوا فیطل و زا یسک دج بوقص
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 بابلا نم ازرغ لجرلا زرغ لاقب رد هن انعم قلوا داقنمو عيطم نكيا شکرسو
  یدوس كنهقان هدننزو باتک زارغو زرغو نایصع دعب ناطلسلا عاطا اذا عبارلا ||

 زرغو زراغ یهو ابنل لق اذا ازارغو ازرغ ةقانلا تزرغ لاق ردهنسانعم قلاز |

 نالوا رک ذ یدو هدننزو لاعتفا ( را رتعالا ) رک ذیس اک رولوا ید رقم دلزورغ

 ریس هتعس رب كمهآرب و زرغ ینعع بک ارلا زربعا لاقب ردهنسانعم قمصب هیکنزوا

 روئلوا ربعت قلوا تاکر رداب هک ردن عتسم هنسانعم قاچ بولک یماک-ه یرفس و

 تزژتنغاهدساسا یتح ردشلبا هجرت بیع موحیم یوقاو ادا ذارمسلا زربغا لاقي

 داهلا لضفا نع لاس الجز نا ہد هاو ردموسم هلی رابع درم اندا ذا ریمل
 | زرغلا ف بکارلا مدق لخد اک اف لخد یا ةلاا :رطا ىف زرمغا یتح هنع تکسف
 ۱ ( زواغلا )ردبادیأت ییفیدلوا ذوخ أم ندزرغ نالوا هنسانعم ینزوا زارتعا یاونع
 نوحا كموڪ هطروع هلاه هزراغو زراغو روند هبهقان نالک تلق هند وس

 تراصاذا ةزراغو زراغ ةدارح لاقن رولوا فصو هک رکح ناف وص هری یتغریوق

 لهاج یا هتنس ف هسأر زراغ وه برعلا لوقو ارسال ضرالا ىف امنذ تزردق

 لهاج رخ: ند هنسنرپ هک ردیجهوک شاب هنس رم ورد هنس ینیدغوط نالف نعي

 نالب روا هب هصآ هک ردیعج كزرغ هلی كغ ) زورغلا ( رد هانک ندکی د ناداب و

 اک | یشات ندن رک دلعب یباقآ نالب روا یش آ یربغ ند همصآ راب رع روند هنلق ی

 قغروف هر نوح ا كع وک هطروع دو هدنزو هئدح (ةزرغملا ) ردرلشلیا سے1د

 عون رپ ندقلتوا یرلکدید مام هلنیتعف ( زرغلا ) رولوا فصو هیهک رکح ناقوص

 0 كپ كنغالتوا هود هکروند هشنالوا هیبش هنناب كنغی ريآ هکم یاب لوق ىلع
 ۱ ) رغلا ) ردنیبم هلیع و ریغص كن وا راک دید شد نابوح هدناد رفم ردن نهار

 ٠ (زارغالا) زرغلا هب یا ز رغمداو لاقت روند هناکم یلئاہ نانلوا رک ذ هدننزو نس

 یداولا ز رغا لاق رد هنسانعم قلوا لتاب یرلکدد زرع ناکمرب هاب رسک كنه مه

 هلح رخ آ هل رسسک كلا ردیعج كزيرغت هدننزو بیشاعت ( زیراغتلا ) زرغاذ راص اذا

 ةعطلا یا ةزرغلا نسح وهلاش نوعغیدل وا تردف دزو رغم رول وا قالطا هتعسط

 هدننزو ریز ( زیرغ ) ردعضومرب هدنب فئاط هلا هکم هدنزو هرم ( هزرغ )

 ماطق ) زا رغ ( ردیدآ وص رب هد الڪ ن رکب یا دالب لوق ىلع ه دلم ماد هب مط

 یسغاص كن هقان هدننزو لیعفت ( زیرغتلا ) ردیدآ عضومرب هدنزو باعسو هدننزو |

 قلروا وص قوغوص هنسهم نوجا نزسک بولیکح یدوس لوق ىلع قثلوا كرت |
 ىلع ةقانلا تزرغ لاقب ردهنسانعم قفلوا كرت یغاص رب هدنغلارا متاص ییا دوخاپ

 نب ةبلح تكر وا اهل عطقنیل د راب هام اهعرض مسکوا اریلح كرت اذا لوهحا انب ||



 ات یر را یی را ی و مت ۲۳۳۲ ۳

۳۰ 1 : 

 لاقب ردهن- انعم ج اشحاو تجاح هنأ ( زوعلا ) ردهزوه ید رقم روتبد هنسهناد
 ندحاتحاو رقف لشم * زوهنم دادس * هکر د ج راش رقفو حاس یا روع هباضا

 رولوا ردصم زوع و یهنا رووا برش هدهنسن ىدا رادقم ق هلون صالغ

 دجوب ماذا بارلا بابلانم ازوع "یشلازوع لاقب رد هنسانعم قلوا فو هئسنرپ
 بونلپمص صوصخ رو رفتفا اذا لج رلازوع لاقب ردهنسانعم قلوا ج اتمع و ریقفو
 *یشلا نزاع لف ایش دم ماذاو دشا اذا مالازوع لاقب رد هنسانعم قاوادتشم
 تدش ینلاط هلفمافلو هنسن لوا هک ایوک رولوا غوصم ندلوا باب هدانعموب ینه

 یرهزا ینفیدلوا فورممربش هدانعمو هک رید حراش رولوا شتا غوا هتردصو

 قاوا ادک و ریقف یدو هرسک مزه ( زاوعالا ) یہتا یدلیا صیس
 لوا هکردهئسانعم قلوا جاتحم ههنسن رب و رقثفا اذا لج رلازوعا لاقب ردهتسانعم
 ج اتحا اذا یا هزوعا لاقت رولوا شلنا ج اتحم ییهسک لوا هلیببس ءاضتفا هئن
 برعلا لوقنو هجوحا اذا رهدلا هزوعا لاش ردهن-انعم قلف ج اتو ربقفو هيلا

 فرشیامیا هدخاالا "یثهل فه و املوقتاک فرشیامیا هب بهذالا یش نالفل زوعیام
 بولوا جانم كب كمدآرب اریز ردیمزال كجايتحا عافترا هدارو عفتریام نعي

 ( زوعلا ) رولوا عفترم هدرب كجهشنب ىلا هکایوک هنسن نالوا راوشد لوصو
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 نهب نیزوعم رونید هسابل هنهڪ نالوا لذٽم هلاه ( ةزوعملاو ) هدنژو رهنم 1 >
 بو یا ةزوعمو زوعم هیلعو ءاج لاقب ردزواعم یی نوعغیدلوا یسابل نیحاتحم 8
 دیک أت هکرولوا هاک و رونید هبادک و جاتحم هدننزو فتک ( زوعلا ) لذّیم قلخ ٍِِ
 ( زوع ) جاتحم یازولزوعل هلا لاقب رردا دارا نوح عابا یت هلک رولا 3
 هرزوامحف درلازو یخثو یرسک كرللیع ( ربع ربع ) ردیدآ لحررب هلی كسيع 29

 یع یع كنيرلنابوج كرت ردیسهیاکح رازآ و رجز صوصحم هئم نویق هلیسانب ۱
 ردهدنل رام یرظکدد ۳ ۱

 نکیو هنکا هليوكس كنارو ىحف كلغ ( زرغلا ) « ةمعملا نفلا لصف 9

 هزرخ لاق رد هنساتعم كل دیک تباوئاو قم رباب و قمحخاس ی هنست یسه وقم

 یدعهرکا روند هبیکنزوا نالوا ندردزرغو هسخم اذا یناثلا بابلانم ازرغ ةربالاب
 نانل وا رڪ ذو دلج نم اکر یا ازغ هس رفل قلع لاقت راربد باک ر هسرولوا

 لوقنو هيف اهعضو اذا زرغلاف هلجرزرغ لاقب ردهنسانعم قمصب قابا هیکتزوا
 نولوش و هللا لاما هنيو ماره ینعب هیبو هرما یا نالف زرغ مزلا برعلا
 تمزالم پوشباب یکی کرک هنالف ینعب هبكسقلالع كفن ثح یا هزرغب كدددشا

 هدماقمو ید هدزجالطصا هلا قیوشتو ثح کسشن اعاد هنتعواطم و اضرو

 یضاع ههاشدابو لاو مدآ رب زرعو رد راو یرییعت لراص ك هنسیکت زوا كنالق



 څذ هلکن [ بودا روهظ قاج رب ندتل كغاربط هاک ان هلفع زاف بوت یرب هل رلقایا
 روک هاب كحراش ردو دارم ید نده هفلطب هفتح نع ثح ابلاک ردششوا
 كن هسک ما طیرش نب نانس غعو ینا رونل وا قالطا هد هنسیشید كنسیک ناب مع
 كنسشوق لجشوطو رونید هه نالوا هایس یغاربطو ردیمسا یحلق دوخای یس رف

 زمه روڪ بوکج رطافرپ ینسهنادرپ هکردیدآ قلاب كوپ عونرو رونېد هتسیشید
 رود هنریشید كنشوق سکر کو كنشوق یوطو روید هنشوقوص هنوک رو

 یدلیا تئشن ندنآ لثم * یوبرشاذه * رددآ نولاخو ندنسلبق مسط زیعو

 قتشحوو م هدل و و باک را د هفحم رب بودیارمسا و یس قلخ هلیسق رب یه رو زم

 دارا وقر مالک هدنراکدلیا رادتا هنشزاواو بیبطت العفو الوق هدننمض هلازا
 هدنیح یتیدلل وا هلماعم نسح العفو الوق هدنقح هسک نانلوا دارم لئاوغ یدلپا

 تیکر هلغاوا بوصنم هرزوا تیفرظ یظفل رش عقاو هدموسم مالک رول وا برض

 ۱ | زیع هنع "زیع لاش رد هنسانعم كلبا لودع ریعو Rae ایم و رشف رو

 هنعط اذا هازنع لاقب رد هتسانعم قمجاس هلا ه'زیعو لدع اذا لوالا بابلانم

 ريبعت هبرح هلاصف ( ةازعلا ) ردیردپ تعاجرب طساف نب لئاو نب "رنو ة زعلاب
 جز هيف خراو اصعلا نيب حر یهو ء زنعلاب هنعط لاش روید هغاررم هصق نان وا

 یرنکا بوباق ندنرید كنمسق هود رولوا هیگحوک ندیلک ردیمسا روناج هنوکربو
 هنج رف كنهقان شکوح رولوا هیش هروناج یرکدید كجک لوق لع ردبا كاله
 هزیعورولوا كاله هدر ینیدروتوا هقان هلفمراو ردقهنجر كرهردشترود بورک

 نادسا ن هزنع ردندیماسا هربعو رول وا قالطا هنن رعآ درمتو كنهتلاب سافلا

 (ءرینع) رد ردپ كتعاجرب ندنس هل يبق دزا فوع نب ور نب ةع لوق ىلع هعیر
 ردیدآ هیراجرپو ردعقاو هدلحم مان ملف نطب هکردیعما رپاب قچلآ هایسرب هدننزو هنیهج
 هل رڪ كنهزمه ( زانعالا ) ردعضومر هل رهين هنو ریغصت ) نات رینع )

 مظعم ( عملا ) هلاما اذا *یشلا زبعا لاقب ردهتسانعم كليا هلاما هفرط رب ییهنست رب
 هجولا رسو ساراریغصلا یازتعم لجر لاش روند همدآ ولشاب كحوک هدنزو

 "زنعمو هج لیلق یا هجولا "زئعم لجر لاش زوند هنالوا هجزآ یا كنبزو
 هليل تناك اذا ةيحللا زیعم لحر لاق رولوا قالطا همدآ یللاقص هکت ةیعللا
 قلوا هغر الا ب ولیکح هف رطرب ( زانعتسالاو ) هدننزو لاعتفا ( زانتعالا ) ساک

 ( زونعلاو ) هدنزو ريما ( رینعلا ) یئاذا زنعتساو هنع ربتعا لاقب رد هنسانعم

 دیهاد باصم یا زونععو رنع لر لاقي رود همدآ شما غوا هتفآو هیهاد

 فوم یدنلوا رک ذ هدنسهدامرقع ( رقنعلا ) ردهلسق رب هدننزو باتک ( زانعلاوخ )

 مزوا هدننزو زوج ( زوعلا ) رلیدلوا بهاذ هّتلاصا یرارباسو هنسهدایز كننون 1



 یا زکم ۳ هلاف هبال لوقت روند هیثک یوځدب و ل و زس روخوا
 رد هنسأنعم ی٤ ایط هب» زاکه ید و هد زو لمات ) کملا) مولا ليها اىاللا "یس

 لهب رح ېېوا هدنزو لورج ( زوکعلا ) هنزاکم ىلع ءاکوت اذا لج لارکمت ط
 هسک شاک یغایا هکروئید هباف یک هیروط هدنزرط هرز ندرومدو رونید هیاصع
 هیاصم لل هب رح یبوا دو هد زو نامر ) زاكملا ) ردا عضو هنیعا ك ینغایا

 هدننزو لیعات ( 'ركعتلا) رولید هبهبرح نالوا هدنحواو ردهزاکع یدرفم روسد

 ج را هيف تا اذا زاكلا, کم لاش رد هنسانعم كمروک هب ر هفارزمو اسف

 هدننزو 'رکع ( ( كحل ) روند هنشاب ی رک ذ كناسنا هدننزو دفنق ( ( 'ركملا )

 قصعهیسهدوکولناچ ولئاو ردهتسانعم "ریکع هدرلن وب هدننزو e ( زوکعناو )
 رونید هلسانت تلآ قصععو یرباو هللاه رونید ید هزوکعو نکع روند هنوتاخ ۱

 شالت هسک نالوا صب رح تیاغب هب هنسنربو مادتحو ریساو هتسخ فا زلعلا ) و
 صب رطاو رسالا و ضي رما زلع لاش زد هتشانعم یوا را رقم 4 و با رطشاو 10

 فتک ( زلعلا ) ملهلاو ةفلاو قلقلا هذا اذا عبارلا بابلا نم ازلع متتحاو 3
 تاب لاقي روند هب یشک نالوا زم هب ونآ ندا طضاو سالنو درد ردنفص هدنزو

۱ 

 و سس سس

 روند هنآ نراق هدشزو رونس ) زولعلا ( ماننال اقلق اعجو یا ارلع نالق

 ذخا لاق رونید هنتلع نونجو ردقح هلوا یسیغ آ نراق نالوا ضراع هلا ینرو

 هنسانعم جو توم روند هکلوا لاخاقو نونخا اذک و نطبلا محو یازولعلا

 ردعضومرپ هل رڪ كمال ( زلاع ) روند هنیدیاز مل نالوا ظيلغ كناوسن و

 ( نکلعلا ) هزغا اذا هزلعالاق ردهنسانعم قلقرجاع ھه رىك كنەزمه ( زالعالا )

 یسهدوک هدننزو رفنضغ ( زکنلعلاو ) هدننزو رفعج ( کلعلاو ) هدنزو ج رز

 هدنن زو ج ربز ) زهلعلا ) ی ک هدنام روند همدآ نالوا مظعو بلصو دیدش و نىلاق

N.ةتسانعم ضخ دا رق ر وچی هب هخرتض هک ای  rO 

 لوشو راردبا لکا بوروغو هلاق ینرلیو كن هود هدرلمایا طخ كب یس هفناط ۳3

 هدنرایدمیلسون هکرددآ تاب عونربو هلوا یوق ذی زونه هکرونید ههقا هجوق
 هل كيج یراب ات شالو ایا زونه هلیسهینن لعاف مسا ( .هلعلا ) رولوا تيا

 ۱۱ یشید هدنزو راک ( "زا ) رونید هرلنویف قیرآ هیاه ( :زهلعلا ) رونید
 ۱  فمش هسک کیا هلرسک كنيع رولک زانعو رولک زونعو "رنعا ییچ رونید هب یک
 1 ید یک اریز راربد زفعلا یتبکرک امهرلب ع راهسلوا یوانم هنرب يرپ هدناشو

 ۳ | هنیشقجهلوا یکرله بیس هسکرب و رولک ندرب هرب یرلزید ییا هحروت وا پوکوج

 | باصقرپ هک ردنوک لوش ( "زنعلا موی ) رارید "زنعلا موب نالف قلهسلپا دات
 ۱ ندنشالت یکی نکیا هد هل اغ لوا هلغعهلو ینغاحم نکل بورونای هیدصق جد ياعرب

 ۱ ۳ هل رلقایا : ٠

 0 ۲ £ س 1 
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 رلضعب اهغضم اذا ملا رضع لاقن ردهنسانعم كغيح هنسن هد:رعآ و هعنم اذا 8

 ردل وهم هدندنع نوبیصب نکل رلبدلیا لقن هععرو یتغل و لدن ویفوک هح رک

 اقلطم و روند هنالسرا هدننزو سلق ( .یضعلا ) رد رگنتسم و لیق ظفل هدناذدو اإ

 لج رلاش روند هسک ان و لیحو دن دش یا نضع 7 یش لاق روند هش نالوا دن دش

 تفآو هیهادیسیدنکو نیلافیرلکک هکجو ردیثنوم هباه ( ةزعضعلا) لین يا ریضع
 همی و روند ه یراق هح وق اقلد هرهح تشز لوق لع روند هب یراق هجوق نالوا

 هح وق هدننزو نو رح ) زوعضیعلا ) ةريصق دمی اذک و روند هواخ رودو نالوا

 هل وا منام هنکل هبکه غنوا زومم كپ هکر روند دهقان دنموتن و یربا لوش و روند ه یراق

 دوخاپ ظیاغ یرلتاو ولکنرید یساضعا دوخای هنالوا هنا مظعو ولع رک لوق ىلع

 هدنتنیه كانمشخ اغد هک روئید هبهقات دیدشو زوای یسیدنکو ولکنربد یسهدوک لوش

 ا ( زومطیعلا ) روید هبایق وب و نوزواو هلوا ىلە رهح نیغراط ینعب
 وطيع لصا لوق ىلع روشد هم رڪ و هبهقا نالوا هیطعو هل وط هدشزو

 هر كيهددشم ءارو كنافو كع ( زازرفع ) ردهلدبم ندنیس یاز هلغلوا

 زوج یوکس كنافو یف كنیع ( زفعلا ) یدارولوا هدرصب هک ردیعسا تنر

 كابا هبعالم هلیسهحو ز یدنک یئک رولوا ردصم رفعو ردفو رعم رغ هک ردیمسا

 فهودو امعال ادا لوالا بابلا نم ارفع هتجوز لجزلا رفع لاق رد هت ا
 خداو هدننزو باح” ( زافعلا ) هخانا اذا هرمعب رفع لاش رد هنسانعم كمرکوح
 ردهنتسانعم كلبا هبعالم هلیلها یشک یدو هدنن ز و هلعافم ) ةرفاعملا ( روند هزوح

 روند هرباب و هب هب هدنزو هباعم ( ةزافعلا ۱ امعرلب یا هحوز زفاعب تاب لاش

 ) درقعلا ) ةنساتعم EA روشد هنسهزوق قو هدننزو همام ) ةزاقعلا (

 رد هنسانعم ثكعرو هد رخ هدر یسهلوقم هح رق هد رح هلیئوکس كفاقو یحف كنیع

 كنم كشا هدننزو رفعح ( 1 ) ردروعهم یلعف كنو هرزوا ینایپ كحراش

 ردنابوبشوخ یرلکدید شوکناجرم فرع هکردیسا شوجتزرم و روند هنیرک ذ
 هبوغآ و ر ونبد هب هیهادو فا ا ام هیار رود هغا ريب هاب اه (ةرقنعلا )

 ؛یسهینک كنآ ةاضق ضعب هکر دیس هک كنهمکرب ( زقنعلا وبا ) هنبسانعم مم روند
 هش وج رره ردرلثدم نیسح ولغواو یرقنعلادجح ن ورعو رلیالیادر یتدابش هلیبس

 رد.( نکعلا ) ردعضومرپ هدنبارت لئاو نب ركب راید ( رقنعلاةراد ) ردو |

 عبارلا بابلا نم ازکع لجرلازکع لاقپ ردهنسانعم قعشروب بولیزو هدشنزو | |
 لوالابابلانم ارکع هنزاکع یلعزکع لاق ردهنسانعم قءایط هبهزاکعو ضيقت اذا |

 3 ی هزکر"اذا جم رلازکع لاقب ردهنسانعمقماس قاررم هرو ءاکوت اذا |
 ( نکعلا ) ه یدتها اذا هرکع لاش ردهنسانعم كليا دات وب یظوط _
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 ۱ | تلف بوب دش هثسسا رب ( زارعتسالا ) هب ازیزم ا ا "رها لاق
 ۳ _ انعم كيردلواو هبلغو هيلع دنشا اذا ضرما هيلع زعتسا لافب ردهتسانعم كلا

 أ لف هباما یا 4 هلآ رعتسا لاق ردم دم ندنسانعم قاض وا هئدش ردلمتسم |
 موقو ث وموا ض رم نم ةد_غلا یهو ها رم هباصا اذا لح راب رسا ساسالا ف ۱

 لمرازعتسا لاقی ردلبتسم هنسانعم قالئدس بوشکب هفغوط ین رب یرب قاربطو |
 هدانب نیمرح هيض كيازو یس كاع ( یزورع ) رحم م یا لبنی رف كات اذا و

 ( رع ) ردیمسا ىم رف كناج نب مافجخ هلیهف كيمو كيم ( ةزعلا ) ردیدآ مشومرپ

 هدیدس رطم هو ردبدآ هعلق رب هدهعدر یقاتسر هدنسهیحاب ناراب ہل مک كدیع 1

 لعف لصا هک رووا لامسا هدهنسانعم زرع ردلیسذت لعفا ( مالا ) روید
 لاعت هلوف سف هو ح راشلا لاق یک ینیدلوا لمعثسم هدنرب رییک رکا رددوصقم ا
 یی رد هنسانعم هدیدش ( ةزوزعلا ) البلذ زبزعلا ىا [ لذالا امم زعالا نجر ] |(

 لاش روند هرب شاپ رويو ةدددش یا ةزورعم ضرا لاق رد لب راشعا فوصوم

 دجم یدلوا رک ذ هکرددیماسا هدننزو بز ( زرع ) ةروطع یا ةءزوزعم ضرا

 راردبا لکت هلبا هل ءار دادغب ءالع ردیفلوم نآرقلا بيض یناتسهسلا زیزع نا |
 هدابل وا هلا مج یارامالک كسا نوعا تابا یساعدم یرلضعب تح ردف تم نکل

 فورعم لک ع ون رب زیزع و رلیدکود رومد قوغوص نکل رلیدلیا فلات هلاسر
 ( ةزيزعلا ) ردیدآ هیحانرب هدنساضق لصوم هلك كليع ( یرع رفح ) ردیعا

 * ةزیزرع شارف ىلا تیبا ىح * وبشا ك رعاش مان یزهلا ريبك وا هکهدنزو هیقِص

 كن آ شارفو ردیشوق لیهوط دارم ردعفاو هدنتب * فصخماک اهفنا ئور ءادوس
 هبغ روینم ظفل و ردی"ریب یججشوباب فصحم ردیراقنم فنا ةهثور ردیس-هو
 نالوج هلیا هم نیش ( نازشعلا ) رولوا كعد هایس دارم هکردیورم هدهناونع
 لاقب ردهنسانعم كروب كره ریدکی یک یشیورو كنهسک یشاسک یغایا .هدشننژو

 ۱۲ هاو لجرا عوطفلا هیسعم ىشم اذا یا بابلا نم انانشع لجرا قع ا
 1 هدنزو رفعج ( زوشعلا ) اکوت اذا ءاصع ىلع نشع لاقب ردهتسانعم قعایط | ۳

 ۲ لع هتسانتم هلخ ضرا روند هرب كب هدشنزو روذع هلواو ددعت ( زوههلاو ) ۱

 کول هکرونید هلو تشرد ولتاوشخ و روند هیءهود نالوا دیدشو زواپ لوق |
 ٩ ردا نالوا هدندب دارم هکرود هلا قوح و روتید هضرا ولتتوشخ و هلوا راوشد
 ۱ لع ثوو ردهنسانعم قلوا ظیلغ مسج هلی وکس كنيشو یحف كنیع ( زشعلا )

 || رفتضغ ( نزوسشعلا ) ردلکد-عومسم لاعفا فرصت ندنآ ردروج# ینعی تام

 DG زشع روند هبهود هنا ظیلف هدننژو | 5

 ۳ | یاثا بالا نم اضم هزضع لاقب رد هتسانعم كلبا عنمهليوکس كنهمجم داضو- || 1 ۱
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 ازوزرع ناك ادا لوالا بالا نم ازا ع و ازووع ةقانلا تع لاش ردهنسانعم

 بابلا نم ةزارع هقانلا تزرع لا ردهنسانعم زوزرع هدننزو همارک ( ةزارعلا )
 كلبا هثحابم هلرتهج تع هد زو هلعافم ( ةزاعلا ) ازورع تناك اذا سماملا

 رد هنسانعم قلوا تلاغ هدهلداشو هثح ابم و ةرعلا ف هضراع اذا هزاع لاقی رد هنسانعم

 لاقب ردهنسانعم هزاعم هدننزو هلزلز ( ةعزعلا ) باطلا ىف ةبلغ اذا هزاع لاقت

 ( نعرعتلا ۱ رد هنسانعم كمروس بویل رازآ ین یک ةصاخ و هزاع ع٤ هزعزع

 إف اهرجز یا رعزعت إف زغلاب زعزع لاقب ردعواطم ندهرعرع هدش زو لژازب
 (ةرعلا ) ردیسهباکح رازآو رحز صوص هنمسق یک هدننزو دفدف ( رغع ) جنت

 یدنلواهیعت هلکنا ليج تن هزع روند هنسرواپ نالوا یشد كنوهآ هلیحف كنیع
 عضوم رپ هدنع زارعو هنسانعم هبلص ضرا روند هرب ك هدننزو باعس ( زازعلا )

 رولوااله تعاسرد هسلیکا هرزوا برقع یغاربط ردهدلب رب هدنرق بلحو ردیدآ

 هنس لاق روند هبهنس قاروق و طوعف هلیسهدش كازو ىع كنیع ( ءارعلا )

 ضرلا زا رعم وه لاقت هنم و روند هبهتسن ددش كب ( زا رعلا ( ةددش یا ءازع

 نعا O هن واخ هشیشو هزیزرع هلا رصقو یعط كاع ( یزعلا ) هدیدش یا

 نافطغ هکی دیا رصشرب یرلکدید هرس لوق ىلع ردیمسا منصرو ردانوم ندنظفل

 مان دعسا نب ماظ ندیا ذاخما دوبعم ادتنا یرونرم رهش یدیا راربط اکا یسلسق
 هده رقو رادقم ليم زوقط یضوط هناتسب ندلحم مان قع تاذ ىدا صخ#

 ناطیش کاو یدیشلیا هيم هلا سب بودا ثادحا ٽي هترزوا كن ۲ یدیا عقاو

 مرک لوسر ترضح هک ات یدیا زردیا عاقتسا توص ندنآ هلکلیا لولح
 مرجثو مده یوفرم تیب خدلوا لاسرا ارومأم یدیلو نب دلاخ مالسلا هيلع

 كنمسف تآ هلا دمو مصقو یسهینب رغصم ( یزیزعلا ) یدلیا قارحا ییهموسم
 هدنزلنا قحاب هلیقوص قریوق لوق ىلع رونلوا رببعت ینجمای هکرونید هنجوا ینلیوا
 هلنیتحف ( نعاو ) هلرمسک كنيع ( نازع ) رونید هنغلارا كرب یو نالوا

 هدشنزو ریما ( زیرعو ) هدشزو نودج ( نوزعو ) هدننزو هباعم ( هزازعو )
 نب زنعاو یدرورهسلا دم نب رع نب عا ردندلاجر "یاسا هدننزو ریبز ( زیزعو )
 كیع ( نازع ) ردرلئدحم نیکتارق زعالا وا و قیلعلا ن رعاو ىريه طلا ىلع
 کیا هدننم رخد نارعو ( تبخ نارعو ) ردیدآ نضع رب هدنوزوا تاو 8
 ردیمسا كرهش نالوا کللا ةدعاق تانسهکلوا نع هدننزو لقت ( رعت ) ردیدآ نصح
 كليا دع زب رع سفن یدنک هست هسکرب رخآ مدآ رب هدنزو لاعتفا ( زا ٌمعالا )

Eقثوا زوزرع هقا هدنن زو باتک ( زارعلاو ) رو د وعق ) زورعلا )  

 ردهنسانعم قلوا شورفت نع بوت ز رع هلتلاح یسهلوقم ترواجمو باستا کا ینعی



ARI ON ERO 

 ڵا

i 

IY ۱ ۹الی یا و 7 ین  

۴ ۳ ۳ FTA 4 

 مار داد E و ی هو ,a كلاس ورد نیسپهروس ینب نکیا
 هداه هزاعمو تم رک یا یاالا بابلا نم اص هولع تزررع لوقت ردهنسانعم قملوا

 ةزاعملا ىف هبلغ اذا لوالا بابلا نم اع هرع لاقب ردهنسانعم قلوا بلاغ هنعزائم

 كوخ ازرع اذا * لاثمالا نمو جاجحالا ق هبلغ ىا باطاناق هبلاق اذا هع لاقب و

 ثمواقم بودا هبلغ اکس مدآ لوا ینمب هل ناف هموافت مو كبلغ اذا یا * نهف
 لش هکرید حراش هلا رادشبا هبماعم گی المو رادم اکا هدکدلیا قیفح یکتا
 ندناوه هلوا هلی كلاه ارز رده ل مکك لاه ردرمشاحما هک یم هلک نه هدرونزم

 تراشاو سا هلتلذ هيرللوا سفنلا ةا ممناذ ف ىمف برع هنسانعم تلذ رولوا

 اوخ هلا راب رص و بلس بلغ نم یا زیزع نم اضبا لاشمالا نمو یما راز +
 هدنعفوم ةلاسح ال و ربد از اف هب "ید رپ كعد روتک لآ یی نالف ها وات و

 قلوا فیرش و زیره ندهرکسص ینعی كفلثرع مدآرب هدننزو لعفت ( ززعنا )
 قاوا راط ییلد یسهع كنهقانو ازیزع راص اذا لحرلا ززعت لاش ردهتسسانعم

 بلس نصع یا كهدوک و ازوزع تراص اذا ةفانلا تزرعت لاق ردهنسانعم
 نم به ) زاعالا ) بلص و دشا اذا هج ززعت لاق رد هنساتعم قلوا دیدش و

 هنسن ربو ازینع هلعح یا یلاعت هللا هزعا لاق ردهنسانعم قلق زی یدآرب هیرسک
 لوهجلا ءانب ىلع كباصا اب تززعا لوقت ردهنسانعم كلك دیدشو میظع كب همدآرب
 ازونع تناک اذا ةفالا تعا لا ردهنسانعم قلوا هم راط هقانو ىلع مظع یا
 زازعلاق عقواذا لجرلاعالاقب ردهنسانعم قمارغ وا هرب نالوادیدش و كب یغاریط و

 یلهبک كنمسق نویفو هبحا اذا االف عا لاقب ردهنسانعم كليا تبع همدآربو

 مطع و اهلج نابتسا اذا ةاغلا ترا لاق ردهنسانعم كموي یرلهب بورولب

 سه اذإ ةرقبلا تزعا لاق ردهنسانعم قلوا جوک ىلج عضو كناویح و اهعرض

 ردهنسانعم كليا ز یع یدآرب یحدو هدننزو لیعفت ( ز زعتلا ( هعضو یا اهلج

 یا [ ثلاش هاززعف ] ىلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق ازيزع هلعج اذا هززع لاقب

 نمو ضرالا رطلا زرع لاقب ردهنسانعم كم ردشکب یرب رو غلو اددشو انب وق

 رولوا مساو یدنل وا 3 هک هت ندری# یک تلتفا ( ءرعلا ) اهدبل اذا ضرالا

 پایکو ردانو رونید همدآ راوک رزیو فرش هدننزو ریما ( ززعلا ) هدنرلانعم عیج

 یک ءالجاو هلجا رولک ءازعاو «نعاو ھل رسک كليع رولک زارع ییج روند هثیش

 وه لاقي رووا قالطا ههاشداب زنع و دحو داکیال لیلق یا زین یش لاقب
 یدیا یرلص وصحم بقل كنناطاس صم اعم لا هبردنکسا هدفلسو كلم یا زی

 هپ هقان نالوا راط یرلکیلد كنیرلهم هدننزو روبص ( زوزعلا ) یک مور یصیق
 لیلح الا هقیضلا دف دقانلایا ح وتفلاک زوزعلا ام لاق هلنتعخ رولک زْرع ج روتید

 تست سس جهت

 ةعسا ولاک
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1۳ 
 سس تست

 ناک ردهنتسانعم كليا باتخ و مول هموار و افنم امازنا دعا رنا ایا یا
 "یشاز ع لاقش رد هنسانعم قل وا دنشم و ۳ هنس رو هتعو همال اذا انالف زرع

 ینرلقمرب بول آ هلحوآ ی هنسن ر نوحاتمروتشوک هنوع همدآ رو ظلغو دتشا اذا

 زر لاق ردهنسانعم كمروتسوک یرادقم رب بویمروتسوک ینعوجم قرهقص

 هيلا رظدل ای هم هنر هعب اصا هیلعام اض هفک یف یش لع ضبق اذا نالفل

 ضبشا اذا "یشلا زرع لاق رد هنسائعم قعشرو بوشیروو هلک هد ریال و

 اذا هيلع "یشلا زرعت لاق رده:سانعم نولحوک هتسر هدنزو لعقت ) زرعتلا (

 هتسن رو بعصتسا اذا هيلع زرعتسا لاقت رد هثسانعم زرعت ( زا رعتسالا ) بعصتسا

 "زی رعتلا) بلصو دتشا اذا *یشلا زرهسا لاق ردهنسانعم كفلتبالص بوتلتدش

 ۱ هبطخ دوخاب تم وصح و هانخا اذا هز لاقن رد هنساذعم كلارك هدننزو لیعفت

 بارشا هنوک هبانکو ضیرعت بویلبا میرصت هدراص وصخ یسهلوقم كلروکود ینعب
 ضيرعلاك هل لاق یا ةبطلناو ةهموصانا ف هز لاق رد هنسانعم كلا اما و
 هدن زو لعاش ( زراعتلا ۱ ضبشا اذا زرغ لاق رد هنسانعم قم رو بولیزوو

 "یا زراعت لاق رد هنسانعم قلوا ضبقنم هدرانوب هدننزو هلعافم ( ةزراهلاو )
 هژراعلاق ردهنمرلانعم هبضاغمو هفلاحمو هبناجم و هدناعم N را
 هیضاغ اذا هضراع لاقو هفلاخ اذا هزراع لاقو هبناج اذا هزراع لاشو هدناع اذا
 اذا هز عا لاش زدهنسانعم كلبا هاتو دساف ی هنسن رپ هأب رسک كنم ره ( زا رعالا )

 رد زراعید رفمر ونده را هک ندیاتبیغو لصفیساناع اد هدننزوع اطق( زا ملا )هدسفا

 هکر دقفل هدنظفل هسط رع هدننزو هج رحد (ةزط رعلا) سانلا نوب اتغم یا زارع مهلاقب
 هدنن زولالتعفا هباف ( زافن رعالا ) یصت اذالح رلا زط رع لاقن رد هنسانعمقلوا هغرالا

 توع داک یا لجرلا رش د ما لاق ردهنسانعم قم لوا لجم ولوا ندندش كغووص

 زیزع مدآ رب هلیعف م ( ةزاو زعلاو ) هللرسك رلسیع ( ةزعلاو زعلا ) دربلا نم

 بابلا نم ةزازعو :نعو اع لجرلا نع لاقب ردهنسانعم قلوا ردقیلاعو فیرشو
 لاش رد هنسانعم قلوا تردق یذو یوق نکیا لیلذ هسک رب و ار راصاذا یاثلا

 هنسانعم قلوا ردا و لیلق هدنسهحرد غلوب هنسنرو ةلذ دم یوق اذا نالف ع

 وص و دج وب داکی الف لق اذا *یثلا نع لاقب روئلوا رببعت قلوا بایک هک ردلمعتسم
 لاق ردرعشم یلغت هرزوا لیسم هک ردلمتسم هنسانعم كليا نالپس هتسن راسو
 یسهدایز كمدآرب هتسنربو اف ام لاس اذا دح قلا ترع لاق و لاساذآ ءالا
 یتعی لعو لقیک عب اذک لعفت نا ىلع ع لوقت ردلیعتسم هنسانعم كک هنج وک
 اهزعل لوقیف یتبحما لجرلل نولوش هنمو دنثا و قح یا مبارلاو یناثلا پابلا نم



 سر
  ( OESتا ےک :۰ ٭ دبش و باد |

 ثاتب هروزم رباط قايس یاضتفم هکرد ح راش رولوا قالطا هشوف سنج رو ||
 | رد رم یعسا كموفیم راط هرزوا یا كلوصا مج نکل ردفلثوا قالطا رع |
 | فلژم سپ یدللوا ناب هدنسهدام هکر دقج هوا شوق یرلکدید ج زدارمو 99 ۱

 | رول واقالطا هبیشک نابلوا ردتفم هثعماجم هدنزو ربما ( 'ریعلا ) یہتا ردشلبا

 هک روند همدآ لوش ) زوعملا ) ءاسلا یایال یا رک لحر لاش ردقح 4 وا نیئع

 | شو تیام قرهلوا رج و لاژس یکلمام دارم هکهاوا شفلوا حالا هدلاوس
 (زاعالا ) ةلئسلا ىف هيلع حلا یذلا وهو زوم هلا لاقب رارید ید دون اکا هوا |

 امر لا زامغا روید هنسوریک ثنهنسن ره هک ردیعج در هیصا كره |

 یلوصح و بلط كئبش نالوا ییولطم نالف راب عو روئوا قالطا هنیرکوک كنجافا |
 لبالا زاغا بلطلا قف بکر هدر, كحد یدلیا مصو تنحمو لذ باکترا هدنمش

 ردولتفشمو لذ هبک ار لبا زاما ارز هنسانعم ربصلاو هفشلاو لذلا بکر زرد | ۶

 ( زاملا ) ردیرلستعاج رکب نی مشج ونب و هیواعم نب من ونب (نزاوه رغ )
 هدننزو هلعافم ( ةرجاعلا ) هنسانعم قیرط رولوا قالطا هو هدننزو بارحم | ۱

 بهذ اذا نالف نجام لاق رد هنسانعم كمك هرزوا هجو كمالشتي ندندرآ مدآ رب :

 هقاس یا انالف زجاج لاق رولک هنسانعم هقاسم ندهبلاغم بابو هیلا للص وب ف

 تصجارم و لیم هنفرط دقعمو هقن نالوا بحوم یر كراسو هقبس یا ءرهف |

 ىف اوعس نذلاو ] ىلاعت هلوف و هيلا لام اذا هقن ىلا زجاع لاقب ردهتسانعم كليا

 مه وربصیل ممنوعناع و ممنولتاش مه ءایلواو ءايبالا نوزجاعی یا [ نیزجاعم اتایآ
 ( هتل ) انوري ملا نيناظوا نیقباسم نیدناعموا یلاعت هتلارما نع ملا ىلا
 هر تبکر اذا ربعبلا ترا لوقت ردهنسانعم كغ هنیدرآ كراوط هدننزو لعفت

 | هکروتید هلیطتسم طخ نالوا اد ندراکزور هدقلموق هدننزو روفصع ( زو رعنا )

 هلیسکكهالو یححفو یک كنيع ( ةزلعلا ) ردزيراغ یمج رولوا هدنلکش لوب
 هداموب ینعب زغد زاغ هلآ كکرا رونید هلآ قارسق نالوا اناوتو د و زوای

 اإ لاش روتلوا قالطا هزاع هبهفاو زاغ هیهود ااو كکرا قحا ردصاخ هغارسق |

 رفح هده داب هل رك كليع ءزلو ةديدش یا :زلجع دقانو زلع لجو ةزل# سرف
 ( زرعلا ) ردرلاع ىج كنظفل هزاغو رددآ قلموقرب هدنسوشرق یسوم یا ۲

 ۱ 1 هج رکردبدآ جر ندنع و هحاو هد رخ كتاب یرلک دید ماع ف كنارو كع

 : ]ا ددقلوا هلا هجم نیغ نالوا باوص ردنعتم نکلرلیدلیا رک ذ همسروب تغل لها

 از "یشلا زرع لاقب هتسانعم كفلت؛الص بوشكپ هنسنرب رولوا ردصم زرعو
 یپهنسن رب هلیوکس كنارو یحف كنیع ( زرعلا ) بلصو دتشا اذا عیارلا بابلا نم ||

 پابلانم ازرع "یشلا زرع لاق ردهنسانعم قمرقح بوکح ندنرب هبا روزو فتع ا

۱ e یاثلا 



۱۳۱ o 

 ةعم وصلا 4۷ یشاطیکح رحصلا 4 ۱ دفیعلا 4 ه داصلا * هلنیتض رد رج اع ورد زنا

 نالتمص عبضلا ۹ ردیمآ بیط هنوکرب ی بیطلانم برض ۸ دما داضلا *

 روسلوا بير ندزلناب یرح هکر دیمسا ماعط ع ونرب ۱ قیرطلا ۵۰ ءاطلا *
 ٩ ٩ یسشید تكنشحو راج شح ولا دناع ه ٤ .ةيفاعلا ۳ ۰ نحاعلا o نیعلا *

 1 ینعی ةلبقلا ۰۸ .یناقلا * شموک ةضفلاا ۶۷ شرفلا 1 ءافلا + روید هرقع

 ۷ نع دی رقلا ۰ ثكاوحو ۰ رعت ردقلا ۰٩ رولوا رییعت نو هدیک روت هکدهح و

 ةبيتكلا ۱۳ فاکلا * یسایو یرکد كهنسن رب یتعب ههقلا ٩۲ /سوقلا ٩۱ یوک

 ةارلا 1 ملا * بلکلا ٠١ رد صا نددلبق و ةبعكلا 14 یالآو رکسع ینا

 كشم ینعی كسلا ۹۸ روند هرفاسم ٩۷ روتید هنسولشایو هنگ تروع ینعب
 روضنید هنیچرپو هضم نالوا هدنفلاب ملف ینعی فیسلا ةضبق ىف رامشا ٩٩ رفزا
 نونلا * رلشاط یرلقدروت وا هرج ییعی ردقلا بصانم ۷۱ هاشداب نعي كلملا ۰

 ۳ لصن ۷۰ یجاغا امرخ ینعب هل ۷4 هود یثید ینعب هقا ۷۳ شنآ ینعی را ۲
 0 نعي ید ۷۷ ءایلا قلوا ىلاو یتعب هالو ۷١ واولا * یال ت وع فیسلا

 0 ددتغل هددلیط كنیع رونید هنیدل و رخآ كمدآرب هلرمدک كنيع (ةزعلا) لا عاص

 هئروع ی كوي هدننزو ءارج ( ءارحلا ) هدلو رخا یا ها .ةر وه لاق

 یغریوقو روند هنغی قلموق تسکوو زحلا ةيظعلا یا ءارع ةارما لاقب روند

 هنشوق لس وط نالوا یلپ قآ هدنغربوقو روند هنشوق ٍلجشوط نالوا هصق

 ( زاحلا ۱ رونبد هنشوق لعش وط نالوا د دش و ٽڪ” یسهر ماد ثئس هاو رونید

 هباتک ( ةزاحملا ) روند هریکس نانلوا دنب بولیراص ینجلا ق هدننزو باتک
 برع ناوسن هک روند هیدغوب لوث هللا هروسکم هره ( ةزاغالاو ) هدنزو
 لوي یسیرغص هد رلبرع ارز نوعا كمروتسوک كوي راردنا دن هنن رای رغص

 (هزاعو ) نوهکیدلبا تلالد هنتماسحو تا كنج رف ردلوبقم تیاغب تروع
 راطلاةرباد رونید هغدرپ دناز یک رمه نالوا هدنسهسک | كنب رقم رپ كنم شوق
 لوا هک رد هنسانعم كليا توف یدآرب هنسنرب هي رسک كن, مه ( زاغآلا ) هنسانعم
 ردهنسانعم قلوب زحاع یدآرب و هناف اذا "یثلا را لاقب ردنا رحاع هک ایوک یدآ
 هریص اذا هزعا لاق ردهنسانعم قلق زجاعو ارجاع هدحو اذا االف رغا لاق
 نالوارداص ندا رخ مالسلا ماع ماظع یاسا هدننزو هنسحم ( ةرحلا ) ازجاع

 زجاع هدکدلیا تردابم هراکناو یدح رکنم مصخ هکروئلوا قالطا هیءهداع قراخ

 هدشنزو رضا ( نعت ) ردنوحا هغلابم ءاه یک هدنرخآ راردا راهظا نوحما قلق

 ردلحر رب ندلیذه نی نایط ون هدننزو هفرع (هز نا ) ردداسن مالعا

 هنسانعم ماهس روللوا قالطا هرلقوا لينوكس كيجو یحعف كنیع ( نجلا تان )

 اے یس س ی وب

1 
4 

۱ 
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Ar. 
 را تر ا رد ھن ےس اھم قلوا دوب یھ ی یس رک كواع و ازوڪ

 أ قسرتبآ ا راتب ند هسل ۳ یدآرب وا رک تہيظع ازا ل وعالا ها لع

 زجاع ىمي كليا تنس هزر یدآر , هطب اذا سالا نع هر لاش رهنما |

 رادنفالامدع و را ىلا هبسن اذا االف هر لاش ردهنسانعم كعد ردهدنام و فو

 ) ردهنسانعم قلوا لخ كوینولاخ هدرئو يمس كنيع ( رهلاو ) هدف ( هلا

 ریجلا ) ابن "ری تمظع اذا عبارلا بابلانم ازیعو ازم ةأرلا ترجم لاق 2 (
 هقرط نریسق ناوس هساخ هدن زو هفس  Eهت وکو ہم هدیس راف

1 ۲ 

  ADون 2 ۱ ۱ ۱
۲ LA م i n مور 

۳1 

 هشت قالطا ء ربع اسم و روند فدر هنسپ رفص كلاجرو ردعا رع روشد

 دواب نوهگبدل رخآ ین رگ روند هبیراف هجوف هدننز و روبص( زوملا ) رد 4شه>

 ناسل ( زوهلا مایا ) رد صاخ فصو وو نوهغیدلوا ز جاع ندروما ثکا

 كنیربره ردفورعم زوملا درب ردنرابع ندنوک ید نانلوا رییعت موسخ هدسات
 ۲ رسک كداص ردنص ۱ ردرلنو گرا راو یصوصخح مما هرزوا ها هربتو

 رد روم ۰ هدننزو ماع رد مآ َ هد و رهص ر درو ۴ هدننزو لحد رج رد رهنص

 رد نمظلا "کم. د وخاب رجا "طمع ۷ هدننزو ثدج رد للعم ¶ هدسزو ردتقم

 . ددمچراندهرناس هوجو یلواهیمست ثعاب یرلقدلوا هداتش لصف رخآ هکرید حراش
 هک ردمو سرم ابترم هرزوا ایه یفورح هک رولک هیانعم ید شم زوغ و. ینا
 ناشوط ینعی بنرالا ۳ رب تعي ضرالا ۲ و هنکیا نا ةرالا ١ فلالا * ردرلنو
 رازه روند هددع كي افلطم نعي ىش لک نم فلالا * نالسرا عي دسالا 4
 ٩ ردابب ینعی لطبلا ۸ زکد یعب رصلا ۷ ییوق ینعب رثبلا ٩ ءابلا * هنسانعم

 ةبوتلا ۱۲ ناقلق ىمي سرلا ۱۱ ناکرزاب ینعب رجاتلا ۱۰ ءاتلا * رغص ینعی رقبلا
 ۱۰ عیاطا ۱ 4 ملا * زوکوا ینعی روما ۱۳ ءاثا * عوحر ندهانک یتعب

 | ميج ۱۸ قلجا عولبا ۱۷ قانجو هطاوق جاغا ةنفلا ۱۱ شكرت ینعی ةبعلبا
 3 لع هنسا یا ۲۱ قارزم هصق ةبرلا ۲۰ كنج ینعب برطا ۱٩ ۰۱ ۾

 برگ یم سلا ةراد ۲۰ لادلا * هيلا ۲٤١ رجلا ۲۳ ةفاللتا ۲۲ ءالا
 || کدتسوا كنمسق ناوسن ىنعي ةأرملا عرد ۷ EE ةبهاذلا ۲ ٩ لیغآ

 | درون یشید ةبيذلا ۳۰ دروق تک را بذلا ۲۹ لاذلا * ایدلا ۸ یسهحارفو

 ا0. 7د هشعرا ۳۳ یشوف لارق مخرلا ۳۲ قاجس ینعب ةیارلا ۳۱ ءارلا ٭

 نسلا * رددآ قلموق فورعمرب ینعب ةفورعم ةلمر ۳ * رتکراب قارصق ةکمرلا ۳
 ۱٩۰ ىلب ماس مومسلا ۳٩ غاب قاص نمسا ۳۸ ءاعسا ۳۷ یک ینعی ةنیفسلا ٩
 خلا ۳ سعشا 4۲ رددآ فورعم رج 4۱ ةمحنا نيعلا * ليي ,نعی هنسلا
 ی رد هدر. تغل دوخاپ رغد هزوغ رونید هب یراق هج وق دتهنا £4 یک ر



۳۹ 

 وزارت هلک كناط ( نادزا رطلا ) زرطتف بوثلا زرط لا ردعواطم ندزب رطن |

 هست رب بصف ( زرطلا ) ردیب رعه یسراف نادوزارت روند هفالغو فرظ ق وق

 از رط ما زر اقسام ان های ایزو تبيه نسح نکیا نسقشقای

 قلوا ولیوخ لزوک نکیا یو د هکر و نخ دعب لکشت اذا عبارلا تاس نف

 فلکتت هدنص وصخ سابلو ةءاسا دعب هقلخ نسح اذا لجرلا زرط لاش زد هتسانعم
 سللا ق لجرلا زرط لاقب ردهنسانعم قلوا ریکر خافو سیف ااد بودیا ماقها و
 هم رویقاق را كع و یف كناط ( نعطلا ) ارخافالا سلي ف قنا اذا

 هنسانعم كليا عاج و هعفد اذا ثلاثلا بابلا نم ازعط هرعط لاقب رد هنسانعم

 یدآرب هلیئوکس كنونو ىعف كناط ( زيطلا ) اهعماج اذا ةأرملا رعط لاقب ردلعتسم
 هب رڪ” اذا لوالا بابلا نم | زمط هب ربط لاقب ردهنسانعم كلبا هب رخ و لرزه

 ندا هنرحم و لزه یسان اعاد هدنزو دادش ( زانطلا ) ردیدآ قلاب عونرب "زطو
 هرقرب هدننزو هرم ( زط ) سانلاپ ره ناک اذا زانط لحر لاش روند هیسک

 ردق یدنکح هک وتد هرادسک لوش يخف كنو و كيم ( : طلا ) ردیدآ

 هل رللوا تیئیحو عقو ی هایرلتوا یاباالو فیفخ بولا تمرح هنیرلسوما و
 مهسشنا هنيه مف ربخال یا ةازیطم مه لا راهلوا راکهزرهو ربخ ی هنوک هرم
 یغب موق قشم و روند هثیش ا سلا نل هدشنزو دادش ( زاوطلا ) مع

 یلاعت هنوع نح یی کک

 ( زجلاو ) هليوكس كيج و یالث تاکرح كليع ( زحلا ) ( ةلمهلا نيعلا لصف #
 كنهباد هنسانعم "یشلا ر خؤم روند هنس وریک كنهنسن رب ردتغل شو هک هدنزو فتک
 رعبلا رع تکر لاق ردزاغا یج رول وا ثنومو رد رک ذم وو یک یسیرغص

 یرسک 2 رلیجو ىف كرايم ( ةرحلاو زجملاو ) هدننزو برض ( رجلا ) هرخؤم یا

 دارم هک ردهتسانعم فعض هدننزو دوعق ( زوحلاو ) هلئاعف ( نازصلاو ) هلیعفو
 بابلانم ازوعو انارعو ةرجهو ارحهو ار رو هنع رع لاق ردقلوا هدنامرد
 فیسلا ضبقم روند هنغعلاب كحق رغو ردتقب ۸ یا فعض اذا عیاراو یناثلا

 | یا و ح راش ردا روهظ هدنف ط یرغص كن هباد هک رد دآ تلع رو هننسانعف ۱

 كفلوم رك ذیساک ردهنسانعم كلا قبس دو ردشلیا بیوصت رلنتحف هداذعم ۱

 هلتسانمررب هراس "یناعم بول وا عوضوم هثسانعم رخأت هدامو هروک هتنای هدرباصب |

 رد زجا وعییجرونید هبهدنامو رف نایلوا یردق یی هنسن رب ( زجاعلا ) ردبعنمندنآ |

 لاق ردهنسانعم قلوا رب نع زوج نولاخ هدننزو دوعق ) زوعلا ( ون

 ( ریجتلا ) ازوم تراص اذا سمالناو لوالا بابلا نم ازوم ترعو ةأرلا ت
 نا 2۳ 1 ترک لاش ردهنسانعم قلوا زو یراق یدو رو ۳
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IAملل  تایوان نت  
 ۳ 1 ی 0

 ۱ ۰ هتیرلهد رخ نالف هدزفآ كکاوسم زوش و هفقاهک ال اذا ادوش زوشپ ةرفلا اش لاقب
 ِر ۲ ازوش هقح ه زاش لاش رد هنسانعم ثلعرو صفا ینقح نم و روند

 E هثب هد رخ نالق هد لآ كک اوسم یس دوب هدنن زو همان ( ةزاوشلا )
 | ٠ رضي هفح هزاش لاقب رد هنسانعم صقن كنلسکا 4بیوکس کبایو ىه داش ۱

 ۱ ( یرمضلا ) هراج اذا هزاش لاش رد هنسانعم كانا افحو روحو هصقن اذا ا ریش 5

A.رکذ لکه ت زوم 6 یک یزد زدهنسانعم هصقاب هلا مسق و یرک لدا ۱"  

 باش هکرد مج زام دصفان یا [ ی رض "یسف اذا كلت ] یاعت هل وغ هنمو یدش وا

 | هدننزو یلعف یمهک یریش هکردشلبا نایب هرزوا هجو و هدنحمش صاوفلا:رد /
 هبهسسک یسهیض كداض هلییبس ترواجم هباپ لی كتاف کای دای هما ردذص ۷

 یزوش نامهیدیلوا ندزوش رک | ردذوخأم ند ریش نالوا ینای فوجا یدلوا لدبم 1
 لک هدشزو لعق ہل رک كن اف قرهلوا تفص هدب مالک هکیدلاق یدیا روشید 1

 ةنمهلاپ یارئض "یرف و یک یرکذو یرعش ردندابما ةینب روم نزو ردقو
 عف ندنافص یرباس ردیل وقف هب وبیس موقرم لوق هروک هنناپ كنهبدعس هيشاحو

 لاقب رلیدلیا لسش هلا یصیک و یکیحو لقن یندورو رد۸یمنک , كناف هکهدننزو 3

 لاراپو هدح و لک أي یا یصیک لجر لاقو ته: ینعب اہف كيحم یا یکیح ہیثم 9
 یاعت هنومب ر هدحو ا

 هننکررب كخاط هلیوکس كناب و یک كناط ( "رعطلا ) ( ۱*24 ءاطلا لصف )

 كليا عاج هدننزو ضبق ( ربطلا ) رونید هبمود كکرا لکروا ییاو رونید و
 قعردلوط افلطءو اهعماج اذا لوالا بابلا نم ربط ةآأرملا "ربط لاق ردهتسانعم

 هنج رف ناوسن هدننزو لیجز ( زیربنطلا ) ءالم اذا ربط لاقب ردهنساتعم ا
 تفل سس رد هبانک ندعاج 7 كولم یاح و یححف كناط ( .عطنا ( روند ۱

 رونید ۰ a E دن و هیچ اد طلا ) لوا هقتم
 تئیهو لکش هلیوکس كنارو یصف كناط ( زرطلا ) بذکلا یا زغطناب ءاج لاقت
 كسابلوبو هیرسک كناط ( زارطلا ) هتثیه یا ءزرط نیحاام لاق :ردهتسانعم

 اط ردي رعم یسداف زارت راردیا ندشاخ هکروئید هنغاپق كو هنستل آ لاو هنفجس 9

 لاش رونید ههاکتسد و هناخ راک نانل وا 2 هرخاف باس زا رطو هنسانعم بوثا 1

 طع و ةديملا بالا هیف جست یذلا مضولا وهو نالف زارط ىف بوثلا اذه لع | 1
 نوحما هاشداب ةصاخ و هطع یا كاذ زارط ىلع وه لاق ردهنسانعم بولساو ۱

 باچیتساو ردیدآ هلع ررب هدنرلرهش ناهفصاو ورمو رونید هبهماج نانلوا محسن
 . هب هماج هدننزو لیعفت ( زبرطتلا ) ردهدزناپز هدلیحف كناط ردیدآ هدلبرب هدنرق

 _ دشزو لعفت ( زرطتلا 0 اذا بولا زرط لا رد هنسادعع كليا زا رط

ERE .. ۱ 0 4 

  Uدو ۹1

1 
۱ 

۹ + 

A 
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 ردهنسانعم قم وپ زسا رسا ییهنسنرب هدننزو لاعتفا ( زافطضالا ) رونید ههه ||
¥ 

 لاقب روید هبیغوق هدننزو دادش ( زافضلا ) اهراک هبقثلا اذا هرفطضا لاقب

 فلع هب هود کر هنب روغلپ هب را لوس هلنتحف ( هفطلا ( ماع یازافض لجو

 نوح ا كليا فاع ی هب را ارز زدذ وخاه ندوب قالطا زافض 4 یعوف راردیا

 ( رکضلا ) ردا یضاح ی عنعلمو روز "هلاقم ید ماع یک یراک دلیا اک بوک و د

 بابلا نم ازکض هزکض لاق ردهنسانعب ییهنسن رب هلا لا هدننزو کر
 لاق 4 قوا و هدشسزو شد ( رمدلا ( اد دش هزغ اذا لوالا

 هدن ا شوک هودو ملکتپ مو تکس اذا یناثلاو لوالا پابلا نم ازم لج را زیض

 ف هرح كسما اذا ریعپل | رمض لاقي ردلعتسم |S قمروط بو وط بویغب>

 ررليتسم هنسانعم كلبا ماّمها و دیش و تراظن اد هنلام كمدآر و راج مو هيف

 كلبا EEK لع هلام یاددک" مدآر و هم و هيلع دج اذا لام لع رص لوقت

 چ رد هنسانعم قوب يدو هيلع 8 اذا هلام ىلع زر مط سا ی 9

 ید رفم وا ۳ الصا بولوا كىو لر 0 اا الط د رفنه

 الصا بولوا كيّو لزق یرلشاطو درفنم یک زمض زوعضو روشنید همدآ تک اسو
 اغاد شماضو روند هنالسراو ردهزوعض یدرفم روند هغاط نایلوا یرنا روماچ
 سانلل پایع یازماض لحر لاقب روشد همدآ ریکفرح نالوا ردبا بییعت یسات

 ه هود و همدآ نامر دو یربا یف كن هد دشم معو و یعض كداض ) نیمضلا (

 هدازو حرب زر رواد 41 رغیا و هبهود روغوب دنمونن و روشد

 نایلوا یدوس بولوا هجوق لوق ىلع ههقا هجوق هدننزو طبالع ( زراعغلاو )
 لغ لاقب روند ههود روغوب هللا ظیاغ ولهدوک یرموب زراعضو روید هبهقان

 هضرا دیدش ولتالصو روند هنالسرا هدنزو رفعح ( زرعضلا ) ظیلغ یا زرامض

 ه راق ظیلغو سرد لوش رولوا ع 4 هزرعطو ظلغ اذا رقلاوادلبلا هيلع زرمت

 هب وتاخ نالوا هثلا ةظٍلغو هلوا . نو لک نو هکر ونید هی هیت قلثناط

 و اذا ثلاثا بابلا نه ا یتا زض لاش رد ھن اھ نزکح هی دشن ی هنسن رب

 یهنسنرب هادو اهعماج اذا ةْأ لا ریض لا ردهنسانعم كليا عاجو اددش اعطو
 هيف مدقع_هتضع اذا ةبادلا هب رهط لاش رد هنسانعم قم رصا هلی> وا كنرا شید |

 ردهنسانعم كغيج كرةيلەۆك هوا یر هد رعآ ی هنسن رب هدنزو زوح ( زوضلا 7

7 
۲ ۱ FE 

 واخ ردفص و ندل وا یانعم هد زو رویص ) زوعضلاو ضاضلا ) هاه رد هزم

 , لاش ردهنسانعم قلوا ظیلغو تشرد ناکمرب هدننزو هح رحد ( ةزر عصلا ( روند

 رلیوکس كناه و یک كد اض ) رهضلا ) هظ هظیلغ یا هزرض ارا لاق روشد

۳ 
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 إأ دوي هدنزو هنیفس ( ۶ ریفضلا ) هطيطغ یا ها ريفض تععس ىتح نالف مان لوغت
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 یضوط هیهنن رب هدنن زو نانپمطا ( زارهیضالا ) هسفتپ رش یا زب مم وه لاقب
 زهرا لاقب رد هنسانهم كفک بونرو- یکردیک هفل ضوا كرهنلارک بوئیس
 ج ازم دیو یوخدب هيه داشو كنمره ( زرشالا ) رتتسم هيلا پداذا اذك ىلا
 یازرشا لخر لاقب هلا ج وک كب یبارتما و تفلا کروند ءےک نالوا
 یا زْطا لجر لاقب رونید همدآ كانمشخو نيغراط عبطلاب و مسعلا قلا “ىلا

 تآآ یرلشید تسوا 4ذلوا راط یرادروآ کروند همدآ لوخو نابض

 زدنقم هناب و ادا هضشوخ ینهالک هدملکن ندنفیدلوا یک شاب هنیرل شید

 یک کرک نکردیا ماکت ندنفیدلوا یک كشنب ةقلخ یرلهنچ لوف لع هیوا
 هن سدنک ,دیکن مالک ج رع روشد همدآ لوش دوخاب هوا ردتقم هفم رآ

 هکدلیا هفاشا ینفرح داش هدهک ره ینعب هنامتسا هیفرح داش هلکمربو هشاسم
 اهلعلا هسارضا تقلا یذلا قدشلا قیضلا یازنءا لحر لاقت هلوا نمهدا ملكت

 نموا هقل هیکنح نیب ج رف نا مطتسب۸ ماکت اذا یذلاوا همالک نیب لف لفسلاو

 راطزضا و عاطفلاک زازضلا مهوداضلاب نیعسب یتح مالکلا ج رج هيلع قیضب

 ( زضلا ) قیش دیدش یازضا بکر لاقب روند هنج رف تروع نالوا مکح قسعصو
 ۱ قلوا زضا هیسکرب هلنیتحف ( ززضلا ) روند همدآ نیغراط یخدو هدننزو سیم
 ۱ ( زازضالا ) رضا ناك اذا میارا بابلا نم اززض لجرازض لاقب ردهنتسانعم

 نالفزطا لوقت ردهنسانعم قموق هدهقاضم یمدآرب هلکاسماو لع هلرسک كنه
 ینک هک ردهنسانعم كني ینک یم تآو كساو لع ىنعي قاض یا ینیطعیاف ىلع

 یحف كداض ( زعطلا ) مزا اذا ماعلا لع سرفلازضا لاقب روشوا ريبعت كموك
 ازعض زعض لاقب ردهتسانعم كفكچ بوصب هتدش ییهتسنرب 4يوکس كنيع و
 كنهمهم نیغو یرسک كداض ( .غضلا ) ادیدش اثطو هاطو اذا ثلاثا بابلا نم
 | یک نالبف رونید «روناج یخرب نالوا یوخد اقلطمو روید هنالسرا ه4یوکس

 | قمددنوی بودیا قموب ییدنسن رب هبءود هلیئوکس كناف و یصف كداض ( زفضلا )
 ۱ اذا لوالا بابلانم ازفض ربعبلا هزفض لاش رد هنسانعم قمردب و یکاروز لوق ىلع

 عاجو هعفد اذا هزفض لاقي ردهنسانعم كمرویقاق هبهنواو كلذ ةهارك عموا هبقل

 لاقب ردهنسانعم كمتركس و ابعماج اذا :ارلارفض لاقب ررلعتسم هنسانعم كليا

 ردهنسانعم قیقلافو بثو اذا زفض لاقي رد هنسانعم قما رصص و ادع اذا لح را فض
 لاق ردهنسانعم قمروا هلغایاهدوخاب هللا لاوزفق اذا زفض لاقب یک رطاش و ناربج

 || سرفلارفض لاقي ردهنسانعم قمدوا مک هنآ كن او هلح روا هديب هبرض اڏا هرفض

 ال رونید هنسبتلشوم كمدآ نایویوا هدننزو زب زه ( "ریفضلا ) هغ ماعلا لخدا اذا

 هب هہقل
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 لاق رود هیسک رکشم و نيب دوخ هو و هد وسا ) زوشالا ) ردهعلق رب هدايا |

 رد هتنسادعمقلوا هدنکفا قشان ولیم و ر
 شالت هدننزو لوقم ( زوشلا ( هب فعش اذا لوهعلا لع ازوش هب ريش لاق

 ءاج لاق ردتفل یو زووشم ازویهم هک دحت وتو ا ۱ ش ها رطضاو ۱

 ( ریذمشلا) یدنل وا رک ذ هکر دیف دامو هدنن زو زب رهس ( زی رهش ) قاق یا زوشموهو " ۱

 ادارطا هدنسهدام رن وش فلوم یدنلوا رک ذا هک ردیفدام و هدننزو "ربنیش

 هایس عونرب هدننزو یریض ( یریشلاو ) هیرسک كنیش ( "ریثلا ) ردشلیا رک
 مساس دوخای سونبآ لوق ىلع رولیزود یسلوقم قانحو هطاوق ندنآ هکردجاغآ
 هدننهکل وا ناج؛رذ ] " رمش و ردقح هل وا یباغا زوج یار ىلع ردیجاغآ جاز ینعی

 نالوا یطوطخ لوب لوب یزمرق یزمرق هدننزو مظعم ( ریشملا ) رددآ هیحانرپ

 "ريدم یشاق دننزو لیعفت ( "ربیشتلا )ةر ططحم یا ریشم درب لاش رونید هشاق
 ا رشم هلعح اذا دربلا رش لاقب ردهنشانعم كالا ج

 ( زاضلاو ) هيلوكس كلمزهو ىعف كداض ( زاضلا ) (ةمحملا داضلا لصف ل
 بایلا نم ازاضو ازاض هزاض لاقب رد هنسانعم كلا مسو روح همدآ ر , رلنییحف ٠

 االف زاص لاش ردهنسانعم كمربو صقا قتقح كمدآ رب و هيلع راج ا تلاش

 هدنظنل ی ریض هل ارصف و یی الت تاک ح كداص ) یزأاضلا ) هصقن و هاذا هقح

 هدانزو طالع (.زراسلا ) هصقا یا یزاش ده لاق نت ها
 روند هناویحو ناسنا نالوا یوقو دنوق يصعع یادناو ءاضعاو یربا یسهدوک

 ندخاش هدنزو رسا قلا قئولا قلنا "ریضلایازرابض راجو لجر لا
 فتک ریض و لات دندش یا ریبض بذ لاقب روند هدروق نالوا راکلیح و زوو

 نا هدلراب یکهعش یرازوک هکرد ذوخأم ندینآ یانعم هدننزوریما 'ریبضو هدننزو
 ةد رو :شبق ( رطلا ) قبلا ذفوست یا یخو رض بد لات رک

 هظل اذا یناثلا بابلا نم | ربط هربض لاق رد هنسانعم قاب كبك هلیغریوق ز

 بویوا دوخای بوروا یزوک هدشنزو رض هللا هم یاخ ( رخ ) اد دش

 نرعس كىو لیحم یا زرمص لحر لاق روند هسک او لیګ هدنن زو زلف ) زسطلا ۱

 نالوا هب امو رف هأ اه ) ل روند هب لس را و روشسد هب ايق نالوا بلص و

 هدننزو زرط ( زرضلا ) همی ةريصق یا ةزرض ةلرما لاق روند هئروع رودول
 هکر ذهن اعم قلوا قوح یرلکسکو شید شیدو كسمو و زا یرزود ۲

 اهداف ی اه نه رک ا ضرالا فلت زر ییایعا لوقت ,ولوا هو

 | روید هیسک نالوا ا لند حه هلی هنسط هدو نامطم ( زب

 اهصخحاذا ثلاثلا .پابلانم ارعض هنیعرط لاق ردهنسانعم قمرقح هلی هيس ەم
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 فصو رکشو اهعماج اذا ةأرملا ركع لاش ردهنسانعم كلبا عاجو هنعط اذا جم اپ

 هکرونید همدآ لوش هدننزو دادش ( زاکشلا ) رکذیساک روئپد هیسک یوخدب رولوا
 لاش هلو ار دبا لارا نکردا تب## زونه نزسکلیا تطلاحم یکی کرک 4۱ تاون

 نکردیا ع امج ردهنسانعم ءانيلو اهطلاحم نا لبق لزنا ةأرلا ثدح اذا زاكش لجر

 یآزکش لجر لافب روند همدآ ندیا لازنا نیزسکشیا لاخدا زونه دوځاینایلیتسپ
 لو رونید هندآ تم دب نالوا ردا اف وش و هدب ص هدنرمشع سلجم اعادو هات

 هدنن زو هرادش ( هزاکشلا ) برمشلادنع دب رعم یازاکش هناف مکسلج نم الالف اوب رقئال
 هدنس وش راف نامه هدکدروک بوبحم رلدرب هکروشید هراکدای شلاف هنش لوش

 اھل یار اذا ةزاکش لج لاقب .ردهجنشا ندیفبایط و هلوا ردیا قلجت بوروط
 یوخدب هدننزو فتک ( زکشلاو ) هدنزو سکش ( زکشلا ) هربع دلغب ههلح فتو

 هب هعهن قآ هدننازو بط رط( زکشالا ) قلنا "یس یازکشو زکشلج ر لاق روند همدآ
 هدن زو زا ( ما ) رولي راص قاتف و یربا تآ هلکنآ هکر وند هک رص و

 ارش هم ترش لوقت ردهنسانعم كمرکیا ندهنسن یکیدروک هورکم یناسنا سفت

 قلزو زکب هدنزو لیعفت ( زعشتلا ) هسهارکل هنم ثرقن یا لوالا بابلا"نم
 رمش لاقب رد هنسانعم قعشارو بوشیروبو رعع اذا ههجو رم لاقب رد هنسانعم
 زامشا لاقب ردهنسانعم قلوا ضبقنم هدشزو زا رعشقا ( زا ریعشالا ) ضبقت اذا

 هنورد ندهنسن ر لوف لع تمریروارلیوت بود رد هلغغل | لع و ضبقنا اذا لح زا

 هبرک یهناسنرب و دو ۱ عشقا اذا لجرلا زاعشا لاش ردهنسأانعم كمشود وقروق

 كنيش ( ةزيزأعشلا ) ههرك اذا "یشلازأعشا لاق ردهنسانعم كمن رکيا بوروک
 ردلعاف مسا ندزا'ريعشا ( "رثمشلا ) رود فنتلاح زا ربا ردمسا هلیحف كلمرمه و

 اهراک ارفایا هنم | رثعثهراص لا رونید همدآ ندیا ترفن پوروک هب رک یی هنسن رب

 (یرهشا)روعذمیا رمش لجر لاق رونید همدآ شفروف بویلکلب ندهتسن ر و هنم

 یرعلا ناعع نب رعو ىرعشلا مها ربا نادجا ردنسن ندر هدشزو قارش

 يها كهددشم مو یک و ىعض كنيش ( نغمشا ) ردرلیل رتعم ردهلتكفوت

 ندیارظن هلتفد هراهنسن ییدروک بوریدلاق ینزوک اعاد لوکس كەم یاخو
 ( هزیزمشلاو ) هلاه ( ةرغیمشلا ) رونید همدآوههود نامریدو یریاو رونید همدآ

 :.یمشلا نا لاق ردهنسانعم توخشوربک هلع كنهفنخحم میم و یعض كاش
 . لر كنونو كنيش ( رینیشلا ) ربکلا یا ةزيزعلا سفلل ببال ةزب رمشلاو
 دونیدهنوا كروح هلاهو یرسک كنيش ( رینیشلاو ) هلیعض كنيش ( رینوشلاو )
 ( اپ ریتوشلا ) ردیستراف طفل لصالاقوب شییلادنع .رونید ید هادوسلا ذبح
 توم ترضح هلیصف كش ( رهانسشلا ( ردهرقع رب صوصح هتما یایلص هددادقن

 با هست
 مجد هه صج هد مع اه هخ

 هدا



NIY 

 هباتط اد١ هژرش لاقب ردیفدامو مدو زا [ یمشلا ] ی
 بیعت یا ماد هدتزو رافک ( :زارشلا 8 لاقب رب
 هل رسک كنيش ( زاریشلا ) سانلا !اویذعم یازارش مه لاق روید هرلسک ندیا
 ییج وام 8 حملا بئارلا نالا یا زا ربشد یانا لوقت روشرد هد شو هم ز وس

 رولک زیراشو یکرین دو راد هل را تعا قلو ازا رش یلبصا رواک زدارشورولک زراوش

 نانلوا ریپعت ناب دادشب زارشو یتبم هتغل نید زارشا زوم هدید رفم هلا هزه

 هلیسا هلفلوا یسیب 0 هدس راف هکردیسا یلغوا كئرومهط ندم نیطالس
 هدننزو قلح ( زرش ) ردیمسا هنیصح ةعلقر هدننزو روبص ( زورش ) ردهلواامس

 صالخ و ج ورخ یهسکرب هاب رسک نیر مه ( زارشالا ) ردیمسا كغاطرب هدند الب ید

 هورکم ف هاقلا ىا هلأ هزرشا لاق ردهنتسانعم كلا اقلا ههورکم رب نایلوا نکم
 هنضعب یسازحا ضعب کروند هثبش لوش هدننزو مظعم ( زرمشلا ) هنم ج رخال ||

 شل هزاربش هلوا شلردشانب هنیرب یرب بولیروش ود فرط ییاو بول وا دنب
 ارا نرصو دعا ند۰زارش نالوا یسراف ظفل ی هک زرشوبشاو یکب اتک
 . لعاف مس ۱ ( ةزراشلا ) هافرط موم عملا ضعب یا هضعب دودشلا یازرشم "ی لاش

 هلوا ا عطق لالاف هساضوا هین هک رونبد هنسهلوقم مق و قاع لوش هلیسهینب
 دوغ ترم یش لک عطش ثناک اذا راد ةدیدح لاق ردهل راشعا فوصوم قیا

 ندنندحم ردیدآ هب رق رب هدنساضق سج رس صف كارو یک تین( زرش )

 هل ایاز A) لا ) ردندن ناز ریشلا لع نی دم نی رعو دیعس ن دم نب دم

 پابلانم ةزازش "یشلازش لاش ردهنسانعم قلوا یروف كهنسنرب هدنزو هما ک

 ردرلفصو هدننزو ريما ( زیزشلاو ) هلیححف كنيد ( زشلا ) ادیدش سی اذا عیار

 همجمنیغ ( ة ریغشلا ) ادج سبای یازیزنشوزش یش لاقب روند هیهنسن یروف كب
 كنيغو يح كنبش ( رغشلا ) هنسانعم هلسم رونید هزودلاوح هدننزو هنیفس هلا

 ازغفش هیلع رغش لاق ردهنتسانعم قلوا ریکمش هلیهجو الیتسا همدآرپ هلیوکس

 دهتسانعم كم ریلوا هف بود ناطق هم رب یرب ینانو لواطت ذا ثلاثلا بابلا نم
 اھ ردنا رز هو یشطع ( یرغشلارح ) یرغا اذا موقلانیب رغش لاقب
 ( "ریغشلا ) یدیشاط كن هک راب بوصب ک١ هننراراوط سانرولوا هدلم رب بیرق

 هلن وکس كناف و ىح كنپش ( رفشلا ) یدنلوارک ذ هکردیفدارم و هدننزو ربغش
 | ادا یال بایلانم ارفش هدفش لاق رد هتسانعم قمروا هه لک رک وا همدارب
 ردهنسانعم كم رود هلقم رب هلیوکس كفاک و یعف كنبش ( زکشلا ) همدق ردصب هسفر
 قاق هدرز آ هلئاسل یدآربو عبص الا هسخ اذا لوالا بابلانم ازکش هرکبش لاقن

 ۱ ن لاق رد هنسانعم قیاس بوتزودو هناساب هادا اذا هرکش لاش ردهنسانعم



 لیوطلا كيلع ندیدم ردهبرفرب هدنسا طق ارام يخف كنبس ( هزایس )

 را ربفصت فاك هدنظال كيلع ردنداروا یژایسلا نسطا نب ىلع فو مم
 تانک وام هيض كنيش ( ةزوكلاو ) هنبتعف ( زاشلا )  همصلا نیشلا لصف )

 هزوئشو ازاش ناکلآ "رثش لاش ردهنسانعم قلوا ولئئوشخ و ولتطاغ قرهلوا
 برططم پوقروف ندهکنرب مدآ رو دنشاو مقرا و طلش أذا عبارلا بابلا نم
 لجرا زنش لاقب و رعذو قلق اذا لجرلا "رنش لاقی رد هنسانعم ا رازقيو
 سکش (رأتلاو ) ) هدشزو فلک ( "رنشلا ) زودمو زوئشم وهف لوهجلا ءاب ىلع
 ناکم لاق روئید هلاکم ثس؟ وب ولت وشخ ولتظلف ردرلفص و ندل وا یانعم هدنزو

 لوبقم ( زوشلاو ) هدننزو لوغشم ( زوئشلا ) عفلرم دیدش ظیلغ یا ازاشو "ریش
 لج را مش لاقب رونید هیسکشلوا رارقب و برطضم ھغغروق ندهنسن ر هدنزو
 ( زاغالا ) قافو روعذم وهف یعذو قلف یا زوشمو زوم وهف لوهجلا ءانب ىلع
 هربغ هزاشا لاقن ردهنسانعم كليا برططم بودوقروق یدآرب هل مک كنه
 ردهنسانعم كلتا عاج هلیئوکس كنءربهو یصف كنبش ( زاشلا ) هفلقاو هد اذا

 هدنزو لاعتفا ( دأتشالا ) اهعماج اذا ثلاثلا بابلا نم ازاش ةأر لا زا لاقت
 كليه و یصف كنیش ( :زأفلا ) رفن اذا زأتشا لاقت ردهتسانعم .كکروا
 ( رهشا ) ناس یا ةزاش. ليخ لاق روسلوا قالطا هرات آ لواط لوک

 باتبلا نم ارد ةيراملا رش لاقي ردهنتمانعم كليا عاج هدنزو ن

  لح را ره لاقب رذهنسانعم ققروق بويلكلب ندهنسن رو اهعماج اذا ثكاشا

 هدننزو زخم هللا همم یاخ ( نتهلا ) یاخ و ع رفا ذا عیارلا پابلا ن

 لج اذا ثلاثلا بالا نم ار لجرا زض لاش رد هنسانعم با رطضا
 دقشلاینهعقوا اذا هر لاق ردهنسانعم قعاغوا هتفشمو تنحم یدآ رو ایرططم

 قمرقجزوک و ههنعط اذا اب ءرظ لاقب رد هنسانعم قمجتاس بو رودو ءانعلاو
 رد هنسانعم ققارب هتف بود,ا داسفا یننیب سالو اهأقفا ذا هع لاقب ردهتسانعم

 هی رب یرب هکددیفدارمو هدننزو سخاشت ( زخاشتلا ) یرعا اذا موقلانیب رضش لاق
 ( زرنشلا ) اوسخاشت ینعع اوزخاشت لاق ردهنسانعم كعدیا تموصخو توادع

 كمکو ظاغ یازرمث هیف لاقب ردهنلانعم قلوا ظیلغ هلینوکس كنارو یعف كنيش
 ردهنسانعم تبوعص و تدشو هعطق اذا لوالا بابلانم ازم هزرش لاق رد هنسانعم

 یازرمش ما لاق رود هثیش ددش و تخو ةبوعصو :دش یازرش هیف لاق
 هدنن ز و 3 ) هزرمشلا ( ءوق یازرشو ذوه لاق ردهنسانعم توقو روزو ددش

 هدننزو هعزانم ( ةزراشلا) ةکلهیا ةزرش هللا ءامر لاق رد هنسانعم هکلهم و كاله

 لجد لاقی هنمو رد هنسانعم كلبا قلیوخد و هعزا اذا هزراش لاقب ردیفدام و

 زراشم
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 هزز ىلا عر لاق روند هلوب یبدلک كمدآ ربو ماا یا مهزازو مهزازب موقلا
 قلوا را رقیب و ب رطضم رولوا ردصم هلن زو هم ءاج ىذلا قي رطلا یا

 هدنن زو هح رز ا ق AE عیارلا بابلا ن د الز لح را لز لاش هنسانعم

 روشالوط یرلوا وشموق اباد هلفلوا هفلشو هفیفخ تیاغب کروند هنر وع لوش
 هدننزو ءا رحم ( ءاز ) اهئاراچ توی قة راد ةتشایط یا :زلز ةارما لا هلوا

 هلیط كباز ( نازوز ) مهما یا مه ءازلز موقلا عج لاقی رونید هتبصم و سما

 هدناسا رخ هلی كياز ( نزوز ) ردیمسا كنیدج یک اطنالامیها را نب دع ندظافح
 یریا هدننزو هطبالع ( ةيزاوزلا ) ردیدآ هدلبرپ هديب روباسی هلبا ةاره رهش

 رودوب ولهدوک یرمو و همْط یا هيزاوز ردف لاق رونید ه» رجت كوي و
 ظالغ راصف یا ةيزاوز موقو لحر لاقب رولوا فصو هدهتءاج روند همدآ

 دشر دیزا ندننردقو دح هلیاز دیدشت ( یزوزلاو ) هدننزو یطسح ( یزن وزلا )
 یزوزو یزیوز لحر لاش روند همدآ نالوا | هدنساف دا تراهعو قذح و ناف

 ددهنسانعم قغوق بویلراوخ یدآرب هلیعف كاز ( ةازوزلا ) قلذصم سناکتم یا

 لتعم هزول زم هدام هکر ید ا ا هن رقڪسا اذا ءازوز هب تیزوز لوقت

 كاز ( ءازیزلاو ) هلرسک كاز ( ءازیزلا ) یدلپا تی" هدن اب لتعم یرهوج هلغلوا

 رونید هرب ظیلغ یغاربط هلاب فیفخ ( ةیزازلاو ) هلیا یصق ( یززلاو ) هلیعف

 رولک یزایز یجب روند هنبرلجوا لوق لع هنکلی شوقو روند ه هی كجوکو
 هدل وا یا-ذعم کیا هلبا ءازیز هلا سصق ( ةازلاو ) هلیسک كناز ( ةءاز زا (

 هلل رسک كرلاز ( یز یز ) ردهنسانعم هع هدتزو هیهارک ( ذيزاپ زلا ) ردفدارم
 ردیدآ عض ومرپ هدماش هدننزو یریض ( یزیز ) ردهیاکح ندنرلتوص كنسهفاط نج
 ناترصس هدناربا هل وکس كجو یرمذنکو یعف كنيس ( یرجسا ) ٤ نیسلا لصف )
 ثمعشالا نإ نایلس دواد وبا نیسلا بحاص روهشم ماما ردکءد بوسنم هنیلقا

 لیلخ و نابح ن دج ماعوا فیاصتلا بحاصو یرادلا دیعس نب نام دیعس واو

 باک زا فا ن فوم و لاا ىلئاولا هلادسع مصن وباو عدو یضاقلا دجا نبا

 نب هلا دبع و متاح یبا نب م رکلا دبعو يللا مش نب ىلعو ظعاولا راع نب حمو

 ( هزغل سلا ) ردرلب وسم هياروا نو رجلا لوالا دبع تفولا واو 3 ا

 ادعاذا لحرلا نغلس لاق ردهتسانعم كمت ركس كب هدننزو هح رحد هلا همحم نيغ

 ن دجا رد هب رق رب هدنسهکل وا سراف هدشزو نینیس ( ریس ( اددش اودع

 كنيس ( "رینانس ) ردنداروا ثدحلا یلعلا نب ىلعو ىرقملا ی رینیسلا عركلا دبع
 تعن هنظفل رع : هل مسکو یعض كنيس ( زب رهس ) ردهب ر 3 رب هدنساضق دز لیڪف

 رولوا تک هدنراید مربا هک ردامرخ عونزت ردهدزابز قرهلوآ ی
 ج
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 یلتفج مدآ رو هبرج اذا ازور هزورپ هزار لاقب ردهنسانعم كلبا هب رج هینوکس
 .هتعیش لج لا زار لاقب ردهنسانعم كلبا حالصاو میظنن اعاد بولوا ماف هر زوا

 رد هتسانعم قالوا یلکنسا قەنت نالوا هدندنع هسکرب مدآ رب و اهیلصاو اع مایا زا

 راع کروند هنسب رد كراج وناب ( زازا ) هداراو هبلط اذا نالف دنعام زار لاش

 ید رفم نو وکلا حالصا و میظت یزراک بولوا مف هنلرزوا ردقج4وا
 یک كلا و "اش ددزپاد یلصا هروک هاب كحراش یک هساسو ساس ردهزار

 ) هدنهنس و راک ره هکر ید حراش روند هدف قلرامم هدشزو هانک ( ةزاب لا

 ناک ] ثیدلنا یف اک روئلوا قالطا زار هارو هشیپ هد رک نالوا هدنسهباتم رام

 هدشذو رییز ( زود ) [ جوا لماعلا و مالسلا ایام لیربج ح و هنیفس زار _
 روند هناسلیط هلا هددتشم یاب ( یزیورا ) ردندنیدحم زیور نب دج ردندیماساو
 یر هدم هکردیرغصم یزار هروک هنناپ كحراش بالیط يا یزوز هیلع لاق

 ةزارملاو زارلا ) ردینبم هنفیدلوا لوم هدنآ لصالا یف ردکءد بوسنم هام رهش (

 بلیفخ وه لای ردلمتحم هتسانعم نا ریمو رادقم ردناکم مسا ندزور ویحف كرايم

 ینغل یا كشاط زرد ازور رعطا زار رابع ھةئام 710 هزار ادا ةزا لاو زارلا
 هرذق ليل هب زر اذا داسدلآ زار نول وب و هدنقو یرلکدلیا نزو نوا كل

 قالطا و ر)دم هلیس هی هلال ( نا زا را ( ردذ وخ أم ندانعمو هز او زام روک ذم

 منع و دصق هب هنسن ا هرکص ندهتسن رب هدنزو لیعفت ( زورتلا ) رونلوا
 لاقب ردنرابع ندکلیا مع هنیهکیا بودیا درت نسیکلوا هکردهنسانعم كليا
 نیله رد هپ رقرب هدنساضق ناهفصا ( نازار ) "یش دعب "یشب مه اذا هیأر زور
 یازارا دم ن دلاخ ندیدم هلا هبش نقص ردلکد فحعم ندنارار هلا

 هلا دبع نا خاص ن رد ندنیندم ردیدآ دلحمرب هدنرهش درجدز و ردنداروا
 ردنداروا ینازا زا

  9هلولاخ رودو لا دم ( ءازابزلاو ) هلیححف كناز ( :ازابزلا ) 4 دما یازلا لصف

 لاق رودید هبهتفو روشو رش عفاو هديب سان هدننزو هیهارک ( هیزابزلا ) رونید

 قدهلوا حورکبسو تسج هدننزو زی نع ( زیدزلا ) مث یا ةیزاب ز مبنی تعقو
 نشم یریبدو دشرو یأرو فیظن فیفخ یا زدز لحر لاق روند هیدآ ییظن

 ززلا ) ىأرلا چ لفاع یا رز لجر لاش" رونید همدآ انادو لقاع کو 1

 لاما و كر هد رژتافیلأت نیفنصم روهج ییهدام وب هد دشت كنه و یحف كناز

 رده وس ص هلس رابع هعفص اذا ازز هدزپ هزر هدیاتک مان وعلا طیب نکل رلیدلیا

 نیتحف ( زازلا ) ردغوصم ندلوا باو پولوا هتسانعم قمروا راعش یبهلک زز سب
 ) لمحا لاقت ردهتسانعم هاکنو رابو لاقناو ثانا قلرغ آ هدننزو فک ( ززلاو
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 ندننا طضا رونلوا قالطا هبهمعث نالوا هدنزوک زردو رونلوا قالطا هئروع

 ندنفا رطا بس یاحدزاو ترثک هکرونلوا قالطا ههظع رکسع لوش و یثان
 رحنا یا امبناوج نم رم ةربیک یا ةزامر ةبيتک لا هلوا روستقلاچ یک ایرد

 لاق ردهتسانعم قیوا را رقی و رطب رو نما( زار و
 اذا لحرلا نعرا لاق رد هنسانعم كت رد ند رپ مدآ ربو ترطضا اذا "یشلا < زا

 روند همدآ هک رطا رشک هدننزو ریما ( "ریمرا ) ةموصخوا مايقل هسلجم یف كرح
 لج ر لاق نوجیدلوا هیلاراشمو زومرم روند همدآ ناشلا لیلحو ردقلا مظعو

 مهرد لاق رونىد هثدش قوحو روند دم دآ اهادو لقاع و مطعم لجم یا رم ر

 نیکو راقوو رونید هناویح راسو همدآ بیو قیرعو لصاو ربثک یا رپمر
 مزلتسم ینیا رطضا كنحاص روللوا قالطا هبلق راطو رونبد همدآ نیزر یحاص

 نانلوا رکذ هدننزو همارک ( ةزامرلا ) هقیض یا داوفلا ریمر لحر لاق رولوا

 لکلاق | ریمر راضاذا سمالنآ بابلانم ةزامر مر لاق ردردصم ندنس هلک "ریمر
 رونید هداین و لصاو یشات ندنبارطضا روند هیایرد هدننزو سوماق ( زوما زا )

 رد راشم یا ید و هنسانعم ح ذزوع روید هکنرواو نوجمیدل وا رب شه ییبحاص

 لاق ردهنسانعم قلوا لئاز ندنرب هنن راپ مدآرب هدنزو رارعشقا ( زا رم رالا )
 دض هلغلوا هنسانعم قلوا مزالم بوملرا ندنربو هناکم نع لاز اذا لح را زامرا

 لاش قد هییاف قلوا ضیقنم بولیزو و هاکم مرا اذا لا زامرا لاش رول وا

 رد هتسانعم قلوا رارقیو برطضم هدن زو لعفت ( ملا ) ضبقناذا لحرلا زامرا
 موقلا زعرت لاقب رد هنسانعم كمريد ندنرپ و برطضا اذا ةبرضلا نم نمر لاقي

 لجرلا زمرت لاقب ردهتسسانعم قفل رضاحو هموصخ وا مایقل مهسلاجم ین اوك رح اذا
 (:شمارتلا ) اددش طرض اذا نمر لاق ردهنسانعم قلهطرض هلتدشو ای اذآ

 كنار ( مرا ) رونید هیهود ددشو یوق نالوا لماکو مات یوق هدننزو طبالع
 ید رفم ارهاظ نامس حاصم یا ضر لبا لاقت روند هرلهود زوم یواط كن ءلیمض
 هاناحف ( نازمرلا ) ابنیسو اهلقثنم یش داکت ال یا مرت دقان هذه لاقب و رد ریمر
 رد تمام است اعاو نقن اذا اا ھر یطلا نو لاق ردهتسانعم كليا واترپ

 اضع روند هکنکد هدشزو ریز ( ریمرلا ) هب هارغااذآ اذکب واف یر لا

 لجر لاقب رونید همدآ فیفخو كالاچو تسح هدنزو "رثعشم ( زهمرلا ) هتسانعم

 زهمرم هیف لاق رونید هلحم قجلوا عبط هلبحف كناه ( نهمرلا ) فیفخ یا رهم رم ۱
 زهم رالوه لاق ردهنسانعم كمريو هتسن هدننزو زا ربعشا ( زارهمرالا ) عبطم یا

 كنونو یعض كنار ( زنرلا ) ردذوخأم ندنسانعم عبط وب اعيش یطعبال یا "یشل
 كواو و یھ كنار ) زورلا ( روید هل وک ام ج رب هک ردتفل هدفا زرا هلیئوکس
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 عا رکر لاقب رددنسانعم قیاس ینس4وقم قارزم هرب ید و هدننزو لیعفت
 ترا لاق ردهنسانعم كيرکس ربط هدننزو لاعتفا ( زاکترالا ) هزکر ینعم
 "یا زکترا لاقب ردهنسانعم قتلوا رادیو تباث هدنرب هنن رو خا اذا قرملا

 لافب ردهندسائعم اط هتسوا بویف هر, ییسهوک رب كياپو 4عی ینعب تب اذا
 دسعفم ( زکرلا ) ابیلع دعا م شدالا ىلع ای عضو اذا سوقلا ىلع کترا

 لاق رولوا ريبعت هراد هطقن کرولوا قالطا هنطسو قاح كلەراد هدننزو
 قالطا هنهاک رارفو عطوم كمدآ رو ةرادلا طسو یا رك ملا نم راجرفلا غاز

 رقم یرلفدلوا رومأم رکسع و 4و هعضوم یا هزک رب نالف لد لاقب زوئ وا
 اورما ثیح یا مهزکیم اولخا داملا نا لاقب رولوا قالطا هنب رلهاکمارآو

 لاعت هل وق هنمو ح راشلا لاق روند هب یخ توص رسک كنار ( نکا ( و وه لب

 مرکو یھ قرهلوا لفاعو ماع زکرو ایفخ اتوصو اح یار[ ازکر مھل معسوا ]
 ( کرا ) رک نیم لسفاع مع یا زاکرالا نم کر وه لاش روشد هبدآ

 ناب یا ةزکر 4 تیاراف هلک لوقا ردهنسانعم دشرو لفع تاب ھك كنار
 ' ثادحاو کر هدرلن دعم كيالع و لح قح هک رولوا د رفم ندنلنفل زاکرو هلقع نم

 یرلکدلیا نقد هیمز وز كنها تیلهاح و ردن رابع ندرهاوحو تا زلف ییدلیا

 روئید هني راهعطق نوتلآ و شموک ندا روهظ ندندعمو رونلوا قالطا هلامو مک |
 هرهاوج نالوا ثدمو زوکیم هللردق دب هدندعم ید و هدننزو هنیفس ( ۶ ریکرلا )

 ج وزرب هکروللوا قالطا هب هناخ نانلوا رمبعت هلخاد ةبتع هدنحالطصا لامرو روند |

 قالطا نوهغیدلوا زونک لیلد ردهدنروص وبشا ردټزابع نددرف ج وا یتالوط هلا

 اذا لحرلا زکرا لاقب ردهنسادعم قلوب هنیفد هلرسک كنءمه ( زاکرالا ) رونلوا

 زاکرا هيف راص اذا ندعاا زکرا لاقب ردهنسانعم قلوا زاکر هدندعمو زاکرا دحو

 ۱ شملکید بولیرپآ ندکدزوا هکر وند هنحاغا امرخ لوش هدننزو هر ( نکا )

 | یم كئارو هدنزو رغ ( نمرلا ) رددآ عضوم رب هلیحف كيم ( زوکم ) هلوا

 . دوخاب هليا زوک دوخاب یا رلقادود لوق ىلع كليا تراشا قلطم ردتغل هلنيتعفو
 لاق رد هنسانعم كليا تراشا هلیا لد دوخاب هلا لا دوخ اب هلیا نعآ دوخای ھليا شاق

 | ننیعلاوا نتفشلاب ءاعالا وهو راشا اذا یتاثلاو لوالا بابلانم ارمرو ازمر هيلازمر
 | برطضم نکرروب ندکلناعشش دوخای ندتلقت و ناسللاوا دیلاوا مفلاوا نیبجاا وا
 f هلشالوا دونعخ ندنیعر كناووح یکسا مدآربو رک ذیساک ردهنسانعم قلوا یشالتمو
 | اذا لوالا پابلانم ازمر هغغنمر لا ردهنسانعم قاق هنابوج رخآ ینسیکوینویق

 نمر لاش ردهنسانعم قمردلوط هرقو رخآ عار یا اهلوخ یعارلا ةيعر ضرب
 یسورو رونلوا قالطا هربد ىنعي هبهلفاس هدننزو هزاغ ( ةزامرلا ) اه الم اذا هب قلا



 ار

 ما رهطت لا و ر وای و هننسن هلکنآ هکر دیدآ تاب رب هدننزو ریما ) زیذ را (

 بس تاکربلا وا ردنداسا هدننزو ریبز ( زیزر ) ردقج هلوا هول یراص یرلکدید

 هلیرسک كنهزمه ( زیزرالا ) ردي كموحرم یطایمد زیزرلا ن تاکربلا نا

 رونید هفیگ اس بوترودو ةدع رلایا دربلا نم زر زرالا هذخا لاقب روند هکمءرتد
 قید هکرونید هتسهناد ولط هدرخ هپش هرافو هنعط یا هفوح ى هر زر اذفن لوقت
 صاصد ( زازرلا ) روند هثیش نالوا توصلا لیوط و روللوا ریبعت یسرفو

 هدننزو دادش ( زاززا ) ردلماش هنوشروقو هالق هکردیفدارمو,هدننزو صاصر

 نب دمحم نا دجا ن ىلعو ناعم” نب دجا نب ناشعو یزبهلا رفعح وا ردندناقلا

 دیعس یدیفحو دیعس ن دم نب دیعس نالوا یسردم هیماظن هسردم هددادغب و ناي

 (ةزرزرلا ) ردرلئدحم نو زاز را نجم نب سیفنلا ن دمو هولع نا دم ن دجاو

 یرلکند كوو هکرح ایا زرزر لاقب ردهسانعم قمالغرا هدیزو هلرلژ
 كناط و كنار ( نطرلا ) هاوس اذا لا زرزر لاق ردهنسانعم ڭمرد ل رار
 هدننزو .تابارخ ( تازاطرلا ) روند هرهتسن راسو هرالیق نالوا فیعض ليف

 هذهام لاش ا اچ تافارخ روشد هناباکح یهاوو لصا ی ۱ همان و رج

 كلا عاج هوك كنیع و يضف كنار (نزعرا ) تافارطا یا تازاطرا
 كيم ( زعرلا ) اهعماج اذا لوالا بابلا نم اعر ةيراللا نعر لاقب ردهنسانعم

 ( ءازرعرلاو ) هللا هروصقم فا ( یزعرلاو ) هلدیدشت كىازو یرسک كنيعو
 یرالیف كنمسق یک ردنغل هددلیعف كيم هدنعومم كرن و هلیدم كفلاو يف كناز
 ( عرما ) رونلوا ريبعت كافل هک رونید هرایوت قشمو و هدرخ نالوا هدنند

 لاش یک لات رونید هب هماج نوا چ هلکتش نالوا رک ذ هدننز و ج رحدم

 مول هسکره اعاد هلیسهینب لعاف مسا ( نعارلا ) نع رلاب جوسنم یا نعرع بوث

 هدننزو هلعافم ( ةنعارلا ) بتاعم یا عارم لجر لاقن رونید همدآ ندا باتعو
 همحم نيغ ( زاغزتسالا ) ضبقنا اذا لحرلا نعار لاقب ردهتسانعم قلوا ضبقنم

 هفعضتسا اذا هرعرتسا لاقب رد هنسانعم كليا دع نیلو فیعض ی هنسن رب هاا

 | ازفر هزفر لاش ردهنسانعم قمروا هلیلوکس كنافو یعف كيار ( رفرا ) هنالتساو
 هنسانعم براض قرع روند هرط یجتآ ( یفارا ) هرض اذا یناثلا بابل نم

 لاق رد یفدارم و هدننزو صقر ( زفرلا ) برنیام یا قع هنم زفربام لاقبو

 هنم زقریام لا هنمو ردیفدارمو هدننزو زفار ( زقارلا ) صقر ینعع مالغلا زقر

 یسهلوقم قارونم هرب یوکس كفاک و یحصف كنار ( زکرلا ) برضیام یا قرع
 هزغ اذا یناثلاو لوالا بابلا نم ازکر خرلا زکر لاق ردهتسانعم قیاس هنسن ||"

 |( :ریکرتلا ) ل ادا قرملا کلات نمد ماست كم رو ك
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 سس تم س س

 لیف زادقم رب دوخاپ شاط هنا هکر وید EEN ۳ لوق لم روید هک
 رزردبا قیلعت هفرظ فرفخ كن هلحم نوعا قاوا كند بودا عضو ىس هلوفم : دوو

 یرلسرف كنبرلمش> مالسلا هیلع مرک ا لودر 4رس هبا لعاف مسا ( ر ,اا )
 راپدر وپا رشا ندا صا مان ما نب ثراح ن داوس رد» ال یمسا ۳ ردع

 هدنزو لعفت ( نج زلا ) رلیدروب هيم هلا رخ رم ههفلوا لیهص بوخ تیاغب
 اط واع اتم یھب تاص اذا دع را رح ر , لاش رد هنسانعم كمەدلروك لوک ی ردپ

 نجس رب , لاش ردهنسانعم كليا تکرح هح هتسهآ شآ شآ 4۶ وا قوج كب یر وی

 قره وف وا هژو-را یهود هسک نروس هودو هام کل طب درع اذا بالا

 هدننزو لعافت ( زجارتلا ) زج راپ ادح اذا یداطا رجرت لاقن ردهنسانعم كمروس
 رج را اوع زا اذا اوزجار لاش ردهنسانعم كمشدا داشنا هزوح را ا رعش هن

 ردیعالجررب هدنازو رفغج هللا هدحوم یاپو هم« یاخ ( "ربخر ) اوطاعت یا مین
 یغریوق نوا كموک هطروع یمسف هکر کج هلددشت كيازو یصف كنار ( زرا )
 تزضاذا یاثلاو لوالا بابلا نم ازر ةدارلا تزر لا ردهنسانعم قفوص هرب

 هب ویف و هنعط اذا الالف زر لاق ردهنسانعم قاس بوت رود و ضي

 هام ا اذا بابلا زر لاق ردهنسانعم قعءای رومد یرلک دید هژر هم ربو

 و

 رد هنس انعم قاق راوتساو تباث بوزدشلرپ هدهنسن رب یهنسنرو رک ذیساک ةزرا
 روضي بادو هت اذا "یملا زر لاقب یک كلئا راوتسا سکا هرا ودو قزاق هرپ

 ( زازرالا ) رطاا نه ٽتتوص اذا ءایملا ت زر لاق رد هنسانعم قعهدلشف نکرردغاب

 قذوص هرب ینغریوق نوجا كموڪ هطروع هکر کح یخدوب هل رک كلهه
 و رود لوش لف و / تزر یگگ دا رلا تزرا لاق ردهنسانعم

 رول وا رب عن هزر هفیفخ د کرت راردیا نوا كمروک دیلک هبوپق هک روتید

 انا یرلتفل هدنسهدام ززا ردفورفم هغ هک رونید هح رب هیض كنار ( زرا )
 ال یا ززرم ماعط لاقب روند هماعط شعب هلحمرپ هدننزو مظعم ( ززرلا ) یدئوا
 | عوعسم ندفارا هدنزو یصیصخ ( یزیزرلاو ) هلرسک كنار ( زرلا ) زرلاب خاعم
 | لعو نوسلوا ندّیش كرکو ندقاریا رک ینعب ردعا لوق ىلع روند هسس نالوا

 لیفت ( زیززفلا ) ردصوصحم هتسس هود كک را شمعرساو هنسنس دعر یار

 ۱ لقص اذا ساط رقلاز زر لاق رد هنسانعم كليا لقیصم هلکل رهم یدغاک هدنزو

 هأطواذا هیحا ززر لاق یه نا كلا لیهست هلا دیهع و "هکط ول یصوصح رو

 | هدنرپ یک قزاق هدنماکنه لاوس ىق ليع هدننزو لاعتفا ( زازترالا ) هدهمو

 | ةا دنع ليلا زرا لاق ردهتسانعم كليا كاما بولیکرپ هللا توکس
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 ج زنم رایدلءا نایب ینتبسن تهج نکل ریدلیا طبض همسر لوا باسنا هما هک هت |
 دلم هدرخآو همضم یازو هموضم لاد ردقلوا رامزد نالوا بوصا ابلاغ هکرید |
 ردموسم هرزوا قلوا مضوم رب هدقرش هدننزو رازلک زامزد هدناهرب اریز هلآ |

 همدآ كرب زو فی رظ ولتناطف ولتسایک هدننزو ربما ( رمبرلا ) « جلا ءارلا لصف ۶

 هجوق كویب كب ینیریوق قصمص یسهدوکو سیک فیرظ یا "ریبر لجر لاقب رونید
 هربغ اذکو زغا زمتکم یا ریبر شک لاقل روند هناویح راسو كوب یسرغصو
 هنف ف ریبک یا "ریپر لجر لاش روند همدآ نالوا راوک رزب و ربیک هدننف و

 لاقت .هنسانعم قلوا "رییر ردردصم ندروک ذم "ریبر هدننزو هما رک ( ةزابرا )
 هدشزو لیعفت ( رمبزتلا ) !رییر ناک ادا سمانا بایلا نم ةزابر لحرا زر
 لاعتفا ( زابترالا ) اه الم اذا ةبرقلا یر لاقب ردهنسانعم قمردلوط یهبرق
 مت لکو مت اذا *یشلا "ربترا لاقب ردهتسانعم قاوا لماکو مان هنسنرب هدننزو
 زج رلاب عل طلت لاقب هنسانعم رذق روند هرادرمو سج هلیع و یرسک كنار

 ۳ یر ا EO نالوا ةدابع رود هغعاط هتو رذقلا

 ردکلیا -داتسا كىرش هنفرط هاش لح نوڪ دحاو اشا ERS رم و

 زح لا كنع هللا فشک لاش و لرشلاو ناوالا ةدابع یا زجرلا نم اوقنا لاقب
 رد نلعفتسم هرک قلا یزو هکردعوت رب ندرعش نف ( وا ) باذعلا یا
 یآ یرکذ یدشلوا هیسن هلآ نجر نوجیدن وا براقتم یسازحاو زا یقورح
 ابفاعتم هس تلع لوا ی ات ارز .ردذوخأم لند نحر تلع صوص هب هود

 فاصنا هکلپ ردلکد دودعم ندرعش زجر هدندنع لیلخ ماما رولوا مادقالا شفت را

 كنءود هکردیذآ تلعرب ضوصخم هنسق هود رجر و ردنرابع ندنایا ثالثا و ||
 قیص قیص یرلفایا هدکدلیا تکرح رولوا ضراع هنس رغص و هنفرط هسکا

 هدیصقند رحر رحم هدننزو هفوح را )رال ( زولجآ هرکص رولوا راد هشعر

 ردزجارا یی رولوا هدیصف قرلوا درفم یعارصمره هکرونبد هرعش نالوا یک
 ارحر نحارلا نجر لاش رد هثسانعم كلبا داشنا هزوحرا هدنزو ږغ ( رحرا )

 ( زاحرالا ) ةزوجرالا هدشنا اذا هرحر لاقیو ةزوح رالا دشنا اذا لوالا بابلا نم
 ذا زحارلا رحرا لاقي ردهنسانعم كلبا داشنا هزوحرا دو هدننزو لاعتفا

 تاص اذا دعرلا زجرا لاقي رد هنسانعم كمهدلروك كوكو :زوح رالا دشنا |

 هرجر لاش ردهلسانعم كليا ناشتا, هزوحرا همدآرب هدنزو لیعفت ( رع لا ) |
 شماغوا هنلع نجر نانلوا رکذ هدنزو رجا ( رجرالا ) ةزوجرالا هدشنا اذآ |
 نامر ( زاجرلاو ) هدننزو دادش ( زاجرلا ) ردءآرحر ینّوم رونید هیمود كک را |

 ناوسن هنوک رب ل رحوک ندحد وه هلی سسک كنار ( ةزاجرلا ) ردیعسا یداورب هدشزو



 | فتو ی بقا

۸۰ f 

 روئید همدآ دیدسش بلص و اهعماج اذا ثلاثا بابلا نم ارحد ةأرملا رحد لاقي

 رواد هاذلو من كنايد هدن زو زرف ( زردلا ) ددش بلص یا لحد لحر لاش

 ردب رعم نلدیسراف روند ه وب شکیدو اباذلو ایدلا میم یا ژردلا , رطبا لات

 منم هلکدآ اعاد یی نکفم هب یوپد تاذلو م ئه ( زردلا ) ردزورد ی

 ای دلا عن نف نکی اذا عبارا باسبلا نم ازرد لع زا زرد لاش رد هنسانعم یوا

 نوی رک دلا اونا هدنرلوپ شکید رودلوا قالطا ءرالهک ( زوردلا تائب ) امناذلو
 رونید هنسهلوقم ینادآو فس هدننزو هحرف ( هزرددالوا ) رونلوا قالطا هناییصو

 كنیعو یصخكلاد ( نعدلا ) روثید ءرلهالجو هنسانعم نوطایخ رونید هرلیژردو
 عاجو هعفد اذا ثلاشلا پابلا نم اعد هنعد لاق ردهن-انعم قفاق هنوا هی وکس

 دیدشو بلص هدئأزو لس ( زلدلا ) اهعماج اذا ةأ لا رعد لاقب رد هنانعم كليا
 همدآ ذفاو یتام و یوقو روند هناطیس هدننزو طبالع ( نمالدلا ) رونید هثیش

 هدربخا یانعم یکیا هللا نمالد هدننزو طبلع ( زلدلا ) روند همدآ قارو روند

 لجرلا زاد لاش ردهنسانعم قلا كوي ییهمل هدننزو هجرحد ( ةزلدلا ) ردفدام

 دوش و زوم نالوا زغیکیسو قجا هلن كلاد ( نازلدلا ) دمقللا مضض اذا
 | رونید هرلبشوا رارطو رایعو ثیبخ كب هلیعخ كلاد ( :نعالدلا ) رونبد هنالغوا
 ج رحب ( رندتلا ) رد ریلد ید رفع ا رهاظ نو رکن هاسخ یا ةزعالد صوصل لاقب

 هيلع عجا اذا مالا ىلع ردت لاق ردهنسانعم كليا مرع هصوصخ ر هدشزو

 ینلارا وپق و ریلهد هللاد ف هدیکرت هکرونید هنغلارا كلهلاځ هللا وباق یک
 رد هنسأانعم هیچ "ریلهد و زدی رعه یعراف "ریلد هروک هنای كحراش روث وا ریبعت

 هخ هدنشعب و همسر وب هد هل شعب هک رید حراش هیوکس كايو يضف كيج

 خد ردهلا هددشم یاو یرسکكنون و یعحف كلهم یاخ هکر دمو هدنناونع

 كبد تال نایذهو شعف هروک هیهیالو رولوا عضوم نالیکریا وص هروک هیالوا
 لوا سسقم هلا تالک نایذهو هز رهو ییعج "ریلهد هدناهرب هکر ید جرم رولوا

 ندقاقوص ( "ریلاهدلا ءانبا ) رد ربلاهد یجج كل ریلهدو رولوا مجرم هیات ةن

 اهو ریلاهدلا هانبا ىف ريخ ال لاقي رو وا قالطا هلافطا شاردلاق ندعماج دوخ ای
 : نوطقلب نیذلا

۱ 

ِ ۱ 
 | لاق یدللوا رک ذ هکردهنسانعم زرد هلنیتحف ( زرذلا ) 4 ةمحجملا لاذلا لصف )
 | يلدغ هلیصف كلاذ ( یزامرذلا ) زرد یتعع مبارلا بابلا نم ازرذ لج زا زرذ
 "ثیدج تیاور ندنآ یذنق ملا نیهاش نب رگ صفح وا کر ات لصفلا ن دمع

 ا ددقلوا هلا نیتمجم نیئاز و هله لاد نالوا باوص زامزد هک رد حراش یدلیا
۳۹ 

IS 

J 
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 باعم لوق یلع هدننزو یلابح ( یزازخ ) ردیحاص ریک رات یاربطلازرخ نا
  هدنشاب كن آ هدنحابص كن هک یرلکدلیا تراغ رابع هکردیلع تكغاط ر ردهدنزو
 نالوا ظیلغو نیلاق یرلتا قلاب هدنسهدوک هدنزو دهده ( رخزطنا ) را شا
 هدننزو طبلع ( زخرطا,) لسضطعلا ظیلفلا یا زخرخ لجر لاق رود همدآ

 هدننزو ریما ( زیرا ) روید همدآ دیدشو یوق هدننزو طبالع (.رخاراو )
 قلصتو دک تياغب كر ی ۶ رک ددا یباغ ینومو یکی ناس ta وع

 لاش ردهنسانعم كفلک وی هدنزو ج رح اد ) زب کلا لر روند هال وا نوزوم الو

 یف هودو سرعت اذا زیزنم لاقب ردهنسانعم كنشکا زوو مظعت اذا لحرا ریز
 قلم لک هدیب برمضاذا ریعبلا زز لاقب ردهتسانعم قمروا هل را یرلنلک هنکوا
 یغایو شموغ وص های رسک كيم ( ربمالنا ) یدنلوا رکذ هدنسهدام زو ( زارا )

 وهو "رمالنا انمطا لوقت ردیمجا ظفلو و رونید هنسابروح شآ یشک | شازوس

 ققوق تا هلنیتحف ( "زیلتاو ) هدننزو دوعق ( زونلنا ) ینیصاادربلا ج ابکسلا قره
 "زمخ وهف نتنا اذأ عبارلا بابلا نم ار يخ و ازونخ محلا ريخ لاقب ردهنسانعم

 یصف كناخ ( ناو زنا ) رولوا ردصلاب هی "زیخ سپ نیتعف زخو فکک
 ) ناو زلتا ) روند هر زبخ تکراو هتتسانعم هد رق روند هوم" هلی كازو

 (ةوزلناو ) هلا هددشمیاپ ( ةيناو زیناو ) هلیاه ( ةناو ناو ) هدننزو ناوفتع
 ةيناوزنخ و ةناوزبخو ناویخوذ لجر لاقب روند هکفک ویب هدشنزو دفق
 هنسانعم هغزو روند ه رک هجالآ هدشزو نامر ( زانلا ) رک یا هو یخ و

 هلوا ردا ظفح كد هب هجل وا نفعتم یم با رو دومی لو
 لویک رود هی رخوه لرواط و فصو روید هن الئرص هدننزو روش 1 زوال

۱ 

۱ 
۱ 

 ( "رینلنا ) روند هئروع نالوا یودب یسهدوک هدننزو ماطق ( زانخ ) هنسات

 را نم ادر یا | رینخ تک ل و د ود هندي رپ كلا نس بام هدننزو رب

 ازوخ هزوخم هزاخ لاقی ردهنسانعم كليا تنشد هدننزو زوج ( زولنا ) ربط
 كنم دالب ناتسزوخ و رارولوا هدم دالب هکردیسا هفناط رب ندسا و ءاداع ا
 نسلا نب دجا ندنیدحم رددآ هحوکرب هدناهفصا ( زوالا کس ) ردیمسا كنعوب

 ید قلطصتا تعاتب هکربیدآ تعش رب هدهکم ( روا تعق و و
 هد زو نامع ) نازوخ ر ردنداروا شوت دز نی مهار ۱ ندیدم رر

 ردهب رق رب هدنسپحاوت هدو رده رق رب هدنساضق ةارهو رد هارق رب 8 فب

 ( زابزاملا ) ردىدآ هب رق رب هدنساضق فست و ردیدآ نصح رب هلی كناخ ( نایزوخ

 یدنل وا. رک ذ هدنسهدام ز

 ردهنسانعم كليا عاج هلییوکس كناحو صف كلاد ( رحدلا)  ةلمجلا لادلا لص
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 رداص یہ یب هننلسه هبت هرات ايدو هنسهفناط مم هدعب یدما زریک نومباتو
 قالطا رخ ید اکا ندهرکص هکرداالوا كيیا یباغراو یغرا یسیجنکباو یدلوا |

 كسابصعو ردغایا ناب 4 یا عو هددالا همدقم یرشعز ردما رح و بدنیا

 لوم ندنکشت كل آ هدعب بول وا یا رواجر لسا رخ هروک هنیرائاپپ كبرفعو ۱

 بوت ع ونرب زخ هروک هنلاپ كل هبا یرمث هیاده و یدلوا قالطا هو نالوا
 كنهبانعو رول وا لوم ندنکتفت كناویحر یر یباغراو و راس یشرا هکر دیسا

 ینیدلوا روللوا سن ئپ بورکا اددجم بوزوب رارکن هدکدیکسا نح یدئوا
 كپپا افرا و یثرا یرب رونلوا قالطا هشاخ هنوک یکیا زخ هصالخ ردل وقتم
 یر دو اجرب ا كا هر زوا زوک ذم هو یرکیدو ردما رح وب هک ردنالوا

 ناویح یرلکدید ینویق زکد یرع رواج لواو ردلالح وب هک ردنالوا لوم ندنیوت
 ردشلوا نمد وهشم هدرابا شعب ناویح لواو رد ربقح مجرم مر کیت ینیدل وا

 ناشوط هدهجغاشا فلوم و رولوا ندنعو لاش بوث لومصم ندنآ هدنروص وب
 ناویح ۱ رهالخ ردشانا داربا ید مالک مهرب ويد یدلوا قتشم نلد زر نالوا یا

 قشمو یک یو ناشوط دوهعم بوث دوخای ندنفیدلوا هیبش هناشوط ییوت كروب م
 ردصمرخو مالکلایما هلوا شلیا دارم یتفیدناوا قالطا رخ یخد اکا ندنشیدلوا

 ثلبا عش و لاچلنکی هنسهب نوحما قءامغج بولیربص هسک هرزوا راوند رولوا
 قلسنپ الل هيلع عضو اذا لوالا بابلا نم ازخ لوسشلاب طئاخا رخ لاقي هنسانعم

 قمروا هلغار نمای هللا قوا هدرا یرب یرب ینعی كمرزد هغارزمو هقوا یرلودعو
 لاعتفا ( زا رتشالا ) هنعط و همظتا اذا هحروا هم هزخ لاش ردهنسانعم ۱

 ریس ه زثخا لاق ردهنسانعم كم زید هغارزم و هقوا یرودع جدو هدنزو |

 هتعطو هنذضاو هتصا یا هزارنخا ساسالا یف لاق هعط و همظعا اذا هحروا

 لوقت ردهنسانعم كلما ذخآ یهسک نالوا یدوصقم ناه ندنحم | بولک هتعاجر و |
 یا لبالا نم ریعبلا تز ربخا لوقو ام هر ذخ اف هعاج ی دتا یا هز ريخ

 لجدرپو رددآ نطبرب ندنسهلبق بلغت هدننزو باع ( زارخ ) ایتکر تو هتقتسا

 یوق هععارب هدننزو ماطق ( زازخ ) رددآ رهنرب هدننایم هرصب هللا طساوو ردیمسا

 كناخ رولک زازخ ج روضید هناشوط كکرا هدشزو درص ( ززا ) ردیدآ

 یاشوط كکرا هلیحف كناخو كيم ( ةرخلا ) هدننزو هزعا رولک هزخاو هلک
 هنسهلق ع ورپ ینب ززخو رک ذ اک زنا قتشا هنمو روند هعضوم نالوا ناوارف |

 نی ززخو رددارعش یناذول نی زرخ ردندیهاسا ززخ و رددآ سرفرب صوصحم
 دهغو ردد نیه موم ییجلا e ی ززرح ی دیهاتع ۷ ناسحو ردندنب دحم بعصم ۱
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 ناکه رب هدننزو لاعفنا ( زابحالا ) ادارت يا !ریبخ تلکا لوقت روند هد راو
 يخف كناخ ( تاارببلخا ) ضفخا اذا ناكملا ريحا لاق ردهتسانعم قلوا قعلآ
 كمئاو قعبای كما نوهسفن یدنک هسکرب هدننزو لاعتفا ( زابتخالا ) ردیدآ حض ومرب
 كنا رو ىف كناخ ( زنا ) هسفلل هرمخ اذا ربا رمتخا لاقي رد هتسانعم كمادا
 ینیدلوا صوصض هاب هطایخ ردهنسانعم كيد یتسهلوقم نایتضسو نشم هلیئوکس
 دفرغ ( ةزرنا ) هتک اذا یاثلاو لوالا بابلا نم ازرخ فلنا زرخ لاق یک

TRلاق روتید زرد هدیس راف روند هتشگید كنسهل وقم نیشرم و ناڪ شیلکید  

 هلیسنودنک هدنژو ارم ( زرا )ا یک قغردز رخ یج وکلا یا و
 هرزوا روک ذم هجو هدښزو هاتک ( ةزارفنا ) روند ههنکیا نلیکید نابت

 مکعو یوق اعتاد ینشیا ینیدنوط مدآ رب هلنیتحف ( زرلنا ) روند هدتفرح تریجکید
 هما مکحا اذا میارلا بابلا نم ازرخ لجرلا زرخ لاقب رد هنسانعم قلوا ردیا

 هکرونید هفحشوب و یکسالاو توقایو لعل روند رهوج قلطم هلا ( ةزرلنا )
 ةرد توافتم یا ءامالاز رغل نالف مالک لاش رذزرخ یسح عج هنسانعم ه رهم رولیزید

 یک یسیزید قحنوب ردق هنبد ندنسه هکردیدآ تابنرپ ندنعون تواروشو ةعدوو
 ( زرطلا )ردد وصرپ هدندروب یسلسق هرازق هزرخو رولوا یسرید ند)هناد رودم
 یک جنوب كنب كنب هدنرادانق هکروئلوا قالطا هشوف لوش افلطم هدننزو مظعم
 ( تازرذنا ) زرفناک هفت هیحاسنح ىلع یا زر رباط لاقت هلوا یراکنو شن
 هجا رهاوج یا كللا تازرخ هنمو روند هرهاوح هکردیعج كنءزرخ لاف
 رلردیا عضو رهوجرب هنجات هدننالوح هنسرپ ندنتنعاس تدم كهاشداب رب هدفلس

 ورک كناب و كناخ ( رب را. ) یدیا رونلیپ هلکن آ یدادعا كتتنطلس نیس یدبا
 داف ینعب ددیس راف یبصا لوق ىلع رد یک یعو و هنسانعم ےب روند دن واق

 كازو عف كناخ ( غا ) ردب رم هلیرمدکك ناخ رونید هزوب زاقو هن واق هيف كناخ

 هلفو رعم بو فلوم رولک زوزخ ج ردیعسا فورعم بو ندنسنج بای هلی وکس
 دارا هن رابعت هک ردروطسم همس رو هد هار ردهنسن رب .هبتشم نکل بودا افتک |

 [ هيلع سول لاو زلنا بوکر نع یہ هنا ] هنع هللا یضر لع ثیدح قو یدنلوا

 بالا اهسبل دقو ةحابم یهو مسيرباو فوص نم مجسنت بای الوا فو رعلا للا
 عونلا للاب دیرا ناو نيفرتملا ىزو محعلاب هبشتلا لجال اع ىلا نوكيف نوعباتلاو

 زخ هدفلس یتعب مسربالا نم لوم هعیج هال مارح وهف نالا لوملا وهو رخالا

 رولوا لوس ندکیاو ندکتفتو ندک وب هک ردفورعم بوئرب برعلا نیب یرلک دید
 ندکلاپیا یجافرا الاح یدبا ندکتفت دوخای ندکوب یباغرا و كیا یشرا هکیدا

 باعا هلغلوا حابم ردورب یک رانوب یدلوا رونلوا ریبعت یتطقو یالح هنالوا ||
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 ثابت لاقب یک زوم ردهنسانعم قارویف هدن و لعقت ( "ریهلا ) ادور اهفاحو
 ص وس# هنیسف كشارد رک كاز هگهدشنزو "رج ( "ریح ) تولت اذا ہلا

 رد نط رب ندنس هلق یظ هدشازو هاذ ( رايو ) ردداوصا راز آ و رج ز

 لیععا ن دمع اش و هیقف ردهدلب رب هدنتلایا رکبراید هلک كناح ( نا ربح )
 رد داروا یا ربا باط یا ی دج ندابداو

 رونید زينا هکر دفو هم هياوكس كابو یمض كناخ( "ربلخا ) ( ةمصملا ءالتا لصف
 موج كئاداو تالآ قجا كما ىنعب * هربغ یدنع "رملخا ادا لک * للا هو

 رلیدل وا نام هددآ رب ۳ را هک ها هکر دو لصا ردقو كا نکل ردد وجوم اب

 ینم کد لار هننسواو اهلا هرفس رب هادیم هب د الادغب ینا رم یدمآ شوخو بیحرت

 تل آ رانا 4 یداپق قرهریدیوا هرزوا یربیرب یرلخاطو هوت ین راکیا و عض و

 هنشوب بووط ندنپاص كنمرکد هدعب رلیدلیا بهت ندنروض> هعسروب كل ربخ
 یروب نم مالک هدن راکدلیا راسفتسا وید نسرویاشبا هئردارب رلنامهم یدلشب هتمریوج
 قمروا هرب بلا یک راپب كمآ هود هیوکس كابو یهف كنان ( ربا ) یدلیا دارا

 یراوط و شزالا هدي برش اذا یاثا بابلا نم ا رخ ریعبلا ربخ لاقب ردهنسانعم

 قعرواو ادیدش اهفاس اذا ةبادلاربخ لاقي ردٌةنسانعم كمروس هلدش و فنع
 اذا ربا ريخ لاقب ردهنسانع« كقزودپ كتاو هبرض اذا « رخ لاق ردهنسانهم

 هلدحف ( "رملغا ) "بنا همعطا اذا انالف ريخ لاقب ردهنسانعم كردي كماو هعنص
 رخو لهر یا ربخ مولا یع»> یف لوقت رونید هغلوا كوپلسو قلاص دوحو
 كااخ ( یزایلنا ) رونید هناکم نالوا لفارتواوزود بولوا قعلآ تبن هنفا رطا

 .( ةرابناو ) هدننزو نامر ( زابلناو ) هلمصق كفلاو قیفخو ددشت كنابو ىمض
 ( نواری ) رونید هان نالوا رعبعت یجوک هبا هدننزو طق ( 'رییلتاو ) هاه

 همدآ نالوا نکشیش یک نوموص یزوب قرهلوا فرصنم ربغ هلیحف كلاب و كلاخ

 هجولا عفته یا ةنوربخ ءأماو نوربخ لجر لاقن ردهلو ربخ یوم روتید
 لحر دو رد دابق نب الوصا روید همدآ نالوا یک ىع یحاص كمن ( زباخخا)

 ناتک ( زابما ) روند هتفرح تالیعکمتیا | هدننزو هباتک ( ةزابلتا ) محوذ یاز زباخ

 یزابللا نسا نب دج رکب وبا رونید یزابخ هدنتبسن روند هب یعگمتیا هدتنزو
 ' روند هکمآ نالیروشپ هلکنوک هلوک یما هلی كلاخ ( :رملنا ) ردناسرخ "یرقم

 یا نبا مالسو ردیعا لبجرب فرشم هرزوا عبن «ربخو ةلط یا ةربخ یتصطا لوقت
 ردرلثدحم «ربخ یا نیا مح)ادیع ن دجاو رخ یبا نا نسلا نیدمتو ء ربخ

 هدنساضفیناطیدو هدنزو هنع ) هربخ ) رد هن رقرب هدنساضق فثاط ( ه ربخ ما ۲

 || زوبحم یا ربح ا ربخ لاق رونید هکیا شعب هدش زو ربما ) "ربا ( ردهب رب

 هدر و



 هنع لا یضر دوعسم نا هکهدنزو دادش ( بولقلازاوح ] رخالانع ام دحاو ا
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 ردشلوا دراو هدنبدح [ بولقلازاوح الا ] وبشا نالوا یوم ندنراتمضح

 لاعفا نالوا ازسا یشات ندقملوا بلاغو كلام هؤلق هانک هلعلوا هنسانعم كالم

 تایم هکدنک یاهنا بولق لوا هکردبا ثعبو قوس هنناکترا كلاوحاو

 تیاور هدنناونع زاوح هلا هددشم یازرلصعب و رولوا كلامو لغوتم هاروظحمو

 نوش بولقلازاوح سپ ردکعد یجزاق بوبالمرط رولوا ج كنءزاح هکرابدلیا
 یسهظحالم زالوا یصاعم رالفمانوا نایطا هدنولف .هکرولوا ترابع تدروما
 لعفت ( زوجا ) لهلوا رریو ناملخ و هغدغد لارا شارخ و هشدخ ندنتمح

 ید ربح هاب هک مش تولت اذا ةيلا تزوحم لای رد هنیسانعم قلرویف هدننزو
 اذا لحرلا زوح لاق ردهنسانعم قلوا هغرالا بولیکح ندناکمریو رد هیانعم وب

 هدا لوس هيض كباح ( ةيزوخا ) هش ارق نع هلزوح اف هيلع لخد لاش و 3

 یروخذم ریس لوق لع هل وا رول وا هد هغ رالا اد تویعت راق 4 یزروس د

 لذنسم ندرت ینس هیام نکل بول وا هدنود و هدیور داف یعب روند دهقان نالوا

 ؛تقلخ دوخای هلوا ردبا زجاع ندنک اردا یراراس هلغلوا رروترآ هدنک بویلبا _
 و یر هل وا مپ و زاتع ندرلهود,ریاس لبرل E ثلنکشاو هين ی۶ تنها رف و

 لب ۷۱۱۰ نع  زاهم یا هیزوح فان لاش رولو قالطا جد نی رقلا عطقنم ه هلوقل وا

 اها رفو ابتقلخ ف لبالا نع ت ا لح اھل یلاوا روخذم رمس اهدنع یلاوا

 ندنمدمهو قیفر هکرونلوا قالطا هءریخذو داز لوشلیس هینب رغصم ( ءازیوطا )

 دیمردشراف یرکید هلغلوا شایا تک القتسم یا هک ایوک هلوا ردنا مک یحاص
 ناتسزوخ هدناربا هدننزو هریود ( هزیوح ) ردهبرقرب هدننزو نالس ( نا زوج 0

 ردنذارعش هک نسج ولغواو یزول اد ن د نا کجا شاو هیقف ردهبصقر هدنتلایا
 ردنداروا ید یزرولا سابعلا نی دجا و نسلا ن هلادبع ندنیدو ردندا روا

 نوجا زاما هک ایوک ردنداروا ید یاروطا لیععسا نی دوم تدعو بیطخو
 ندا" a رار طح هنع هللا یضر نیس ماما و ىدنملوا تیس رییغت

 ۳ ) زاوح ( رد دند دم هز وح ۷ رد و قعسیام را ردیدآ راکب ارب ندنراراک دن

 روند هنب رلکح و قو یربا هذن زو نامر )زر زاوا ۱ ردن دآ لحرر هدننزو داش

 اج یرثک موق هک رول وا فصو هب هب رام و تنح لوس هدننزو ءارج (>ازوطا ]

 ا زوحا ( رشکلا ید موقلا زوم تراص اذا ءازوح برج لاش هلوا عماجو

 یحف كناح ( ربطا ) ردیلتاف كناوفص نب مهج زوحا نب لاله ردنداسا هدشزو

 كمروس هج هتسهآ و ثكمروس دش و فنع یرا وط یک وج هلی وکس كنا و

 اذینخ اهقاس ادا ربح رس لبالازاع لاق رولوا نددادخا غا ها ٩
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 رد هتسانعم قلوا كلانزوحو ردهزوح یدرفم یک ناتسبوالر لروت یباوج
 اهمکت اذا ةأر ارا لاقب ردلم"-م هنسانعم كليا عاجو ةكلم انا. ه زاح کافی

 سوفلازاح لاقب ردهتسانعم كمکج هلدشو فنع 2 ره و دوز ییایو اهعماج یا

 قطادبع ردیدآ هل رب هدنفرط تسوا كئاپوقعب ؛ددادغب زوح و اهعزن یف قضا اذا
 رهاط وا ردیدآ هیرقر هدنساطف طساوو ردنداروا یزوخادهازلا شارفلادوح نا

 ندندح رد هب رفرب هدنساضق هفوکو ردنداروا لص نب سی ی یاببصالا للا
 لاعتفا ( زادحالا ) رددآ هب فر کیدو ردنداروا یزوللا مهلا ن دیز ن نسج

 لاش رد هن سانعم كلبا زارحاو ذخا یسودنک هس رب هنن ر ید و هدنن زو

 دیو ردهئسانعم هیحان هدننزو هضور ( ةزولا ) هعضو هعج اذا ینا زاتحا

 ندتدطمل و رلف هاب كهاشدایو ندنسیح اونو اضف ع وجم كنهدلب هکر د هنسانعم كالا
 ةضيب اذکو ديهالا یهو مالسالا ةروح ىم مالالا ناطلسس لاقي هنمو رد رابع

 تعیطو روستلوا قالطا هنجرف كناوسن و ,ردیمسا مزوا هئوکر هزوح و كما
 . هبوص ادا یم هود ( زوطا ةلیل ) ردیع-ا یداور هد زاخو ردهنسانعم تلبح و

 هجوت ةلبل لوا یهو زولا ةلل هذه لاش رووا قالطا هبهیک یرلکدرو
 كقليا هبوص هدهروکذم "هلل ینعف هود هدننزو لیعفت ( زوعلا ) ءالایا لبالا

 هدننزو هلعافم (ةزواحما ) زولا ةلیل ءالایا اهم و اذا لبالا زو لاق زد هثسانعم
 اذا ءژواح لاق ردهنسانعم كمهنکح و هطااخ اذا هزواح لاقب اد هننسانعم هطلاخم

 ترپسبو دج هدنلاصمو روما هکردیفدامو هدننزو یذوحا ( یزوحالا ) هطو
 زوحاو یزوحا لجز لاق روید ید زوحا روند همدآ راذک راک نالوا هرزوا

 ندیا مظنتو قوس هلهجو نسحا یلاصمو روماو رونید همدآ ءایسو یذوحا یا
 ,نسحا روفالا قوني ىنعب هقايسلا نسح ناك اذا یزوحا لحر لا روشید ةمدآ
 لولب لوق لع ردفدارم هد" یانعم ها یزوحا هی كاح ( زوغا ) قايس

 هکر ون د همدآ لوشو هلوا رحوک بونوق هج زکلای بویع راق ٥ رخآ هکر وند همدآ

 لذبم ییا یهدامره پولوا داتشر و یار لها هدناذ یعی رخدم لقعو یأر

 هلسفعو هبار ناک اذا یزوح لجر لاقب هلوا ردبا فرص هبهیظع روما بویلنا
 ردهنسانعم كليا فارمصناو لودع ندهندن رب هدنبزو لاعفنا ( زایحمالا ) ارخدم

 e e هدر نوشته یک ص ینیدروط هکرو لدع اذا هنع زاحما لاقب
 هابحا راسکنا هدیراحم هکربد خراش رخآ یلا مهزکم اوکرت ادا مولا زاحما لاقي
 هسرول وا هدنناج ءادعاو رربد ودعلانع اوزاحا ءایدا هبا رولوا عقاو هدنفرط

 رکسف یا هدکنج هدشزو لعافت ( زواحلا ) لرد نربدماول و دوخاب اومرپنا
 لک زاح اذا ناقب قلا زواح لاقت ردهنسانعم قلوا هغرالا بولیکح + ندبرب یر

 تا تب :
 س

 دحاو
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 هدنغلارا قلئواروش یراک.دید ثمر هکر دکح ودرب ی ادر يلع كمالو كناح

 یلک وع“ یلق وبف هروک هنیرانایب كهبط تادرفم ردندنسج فدص لوق لغ رولوا

 رول وآهدن رلقلا را قواو هدراناتسپ یسیرب رولوا یسی رو یسیرب ردب راک دید كج وب
 مو هدنن زو نح لج ( یلدا ) زردی ۰ رهم ییباق رک رد یفدص یس رخ و

 قلوا ولتفارح یمط كنهنسنرب هدننزو رغ ( زا ) یدنلوا نایب هدنلحم هک ردیفد
 ۱ قلوا یب ت رسصآ هدایز بودا قد ر ۳7 ندن رب یر یتسا رحا 0 قالم هاسل ید

 هیفو یاثلا تایل نه ا ناسللاز ر بارش لاش کل عظ لر رخ ردهنسانعم

 هب د دح زجل لاق ردلہعتسم هتسانعف ا یک فأ رح یا ءزج و رج

 یا هداژف ترمخ مكب "هتک لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلبا ضبق و اهد دح اذا

 ناسالا ر بارلا رجس لاق رد هنسانعم ققای بورصا يال ا واشر حو هتصبق

 لاق ردهنیسانعم قوا دیدش و بلص هتسن رب هدننزو همارک ( راض ا ) هعذلاذا
 هزماحو دا وفلا ريج نالف هنمو بلصو دتشا اذا سمالنا بابلانم ةزاج "یشلاز ۲۹
 نعاح و رد خوب نا هد طاق تل خب هد ران و فی رظ دا وفلا .فیفح زب یا

 ةضوج اف تناك اذا ةزماح ةنامر لاش رووا قالطا هثش نالوا ولتضوج
 روند هثیبش نالوا دشا ردلیضفت لعفا ( زجالا ) رددآ عضومرب نماح و

 یلالئس ثیدخ!هنمو روتلوا قالطا ههنسن نالوا یوقو نیتم تیاغب هلتسانموو
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 | دزو باتک ( زاج ) امنتما یا اهزجا لاقف لطفا لاعالا یا مالسلا هيلع
 و دنخفرصم زاج یآیوع ن فلاز ن ورعو ردندنیهباب زاج نب بیبح ردندیهاسا

 السنا هدننزو ةا ) ةا ( ردشلنا تأل هلا 4 یو رلص# ردشل وا ۳ رخ

 ندد وشام ید ساتخم تدش هدنن زوروبص( زوجا ( رد" ریت یمعط هکر دیدآ هلق رب و روید

 ۱ یا هزج ال زوج هلا لاق رونلوا قالطا همدآ ندا طبض ینکیدلیا ضبقو ذخا
 ردندیو قاقعشا تن هزج نالوا ندامسا ینعیفزاخان هوا ءرج قاقتشا هنمو هان طباض

 (نانلازوم) + رده رقر هدنساضق نع نار ا نو ناف (نارج) ردندءزاج د وخاب

 كعد دنمرو زو یوق هک رونلوا یالطا هم۶آ نالوا روززریو ددشیرلحوا كني رلقمرپ

 هاتک (ةزایطاو) هدننزو زوج (زولعا) نانلاددش یا ناسلازوحلحر لاشرواوا
 هک رد هتسانعم كلبا مض هنفرط بودیا عجو خا هتسفل یدننک ین هتښن رب مدآ رهدنزو

 اذا ةزایخو ازوحزوح "یشلازاح لاق ردنرابع ندقفباب ودنک بویمربو هبهسکرب

 كمروس هلدشو فنعو كمروس هح هتحهآ یراوطو هیسشت ىلا ییعب هعضو هعج

 اهزاح لاقي و اسلاقوس اهفاس اذا لبالازاع لاقي رولوا نددادضا ویا هني رلانعم

 الراس اذا لحرلا زاح لاقب رد هنسانعم كعروب هتسهآو مرتو اددش اهقاس اذا
 | هلوا شک رونس كسموت یسهمب را فا طا کرو را یالطا و دو
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 تل هج لوف ردهتسانعم دماو لجاو تفو تياف هنج ( رفلا ) ردشلوا باقم
 یک کرک هدننزو لاعتفا ( راذتحالا ) الجآ و ادما يا ارفح نالف نب و ین

 قماموفهرپ ینید بویف هر, ینرلزید دواب بوکید ینیراقایا یک راقلات 44 بویم رر
 بویلابح هدک بروو زفونسا اذا لجر ارفتحا لاقب ردهنسسانعم قمرووا 4رهج و
 سولج و دوو و دن>ا,و تشعا اذا هنیشمق رفحا لاش ردهتسانعم كلبا مادقا

 ماضت اذا لجرلازفثحا لاقب ردهنسانعم مش رید بولیروش و ه یک رک «درلتلاچ
 یرلفابا بویموق هرب ینبد هکرد هنسانعم قمروئوا بولموحو هسولجو هدوم
 هیکرو ىلع اسلاج یوئسا اذالح را فتحا لا ردقمرووا فر هریدشفص هنسهسکآ

 اذا لحاف لاقب ردفدارم هدلوا انعم هللا زافت-ا هدسنازو لعفت ( فعلآ )

 رد هنسسانعم قمر و وا یشانسن هزیدزید ها هکر هدننزو ه4عافم ( ةرفاحنا ) رفوتسا

 ینحوجرب مدآرب هلرمصقو یحف كناح ( یزفوطا ) ءانادو ءائاج اذا هزفاح لاش
 ( ؛زفوطا ) ردمسا هکرونید هفعانوا قرهردلاق بوردصب هنرلحوا كن رلقایآ

 كلبا هج ابوه ینجوج هدنسیکرت همشط ردردصم .ندروب نم یانعم هدننژو هج رد
 فرطا ىلع یصلا لت ناوه و یرفوطاب هللع اذا یصلا زفوح لاقي روثوا ريبعت
 بولود هفرطرب ندنزو درو آ هدهرهج هدننزو زجاح ( زفاطا ) هعفرتف كيلجر
 (ةرفاخا ) قدشلانم ینتنت ثیحوهو هزفاح برم لاقب روندهنبرب نالوا روترروج
 هرحاق هک ایوک هلوارروا هم هل رلقابآ هکرونید هب هاد لوش هدزو هلفاق هللا فاق
 رول واردصم ندن آرقح سیاهلخرب رفح تناك اذآ ةرقاح ةباد لاقي ردنولقم ندنظفل

 قمزوو قیوص ینعوبق كهنسنرب هلیلوکسس كمالو یصف كلا ( زنا )
 ( زلطا ) امهرشف اذا لوالا بابلانم الح دوعلاو مدالا رلح لاق رد هتسانعم

 یا زاح وه لاش روند همد آ یوخدب هدننزو قلح هلل رمک كن هددشم مال و كا

 هشوقاب و زوو تاب رو روند همدآ رودوو رونبد هک انو لیتو قللنا یس

 ثراحو ردیدآ كجو كج وكر, ءزلحو هلاه روند هاذح هدنشوم كنعاوهځ روند

 .فصو هبلق لیدنقص و راط هلاك كمال ( الا ) رددآرعش یرکشیلا ةزاح نب

 لاق رونید هرکج ولهرای هدننزو هحرف ( ةزللا ) قیض د یازلاح بلق لاق رولوا

 رد هنسانعم قلاف قاب پول رآآ ندهنسنر هدننزو NT زلصلا ) ةحرق یا ةزلحدک

 لاقب ردهتسانعم .قلوا كاندرد هلیبس هضراعرب لکوک و قباذا "یشلازلحم لاب
 لاقي ردهنسانعم قغارضاح بونغیص نوجا صوصخ رو جو اذا بلقلا رحم

 ییولطمو قحندنسولج رو مدآرب هدننزو لاعتفا ( زالتحالا ) ریشناذا ماللزاجت
 هک کیاهدنزو لعافت ( لالا ) هذخا اذا هقح هنملتجا لاقت ردهنسانعم قلا
 (نوزللع آ ) هل تلقو للاقیا مالکلاب انلاحم لوق ردهتسانعم كیا هرواحم 4 رب یرب
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 ینوکلا نایلس نب مهاربا نی ةزارحو.هوحشو ظیفنم تدح بلقلاق عجو یهو
 هب هض راع ندا كح بولم رط یرطاخو یلق هد زو دادش ( زارطا) ردن دن دم

 . لکوهو زارح ءردصق لاقب ردزیاج هد ليم كلاخ یک بضغو ظیغو ردک روند
 یسروسراوط هکروئلوا قالطا همدآ لوش زارو ردصااق كحو بقا قرحام

 لوشو لمعلاو قوسلا ددش يا زازح لحر لا هلوا ددش ینکرحو لعراسو
 زارجنو هلوارولاق بویشک ۱ هدهدعم نوع*یدلوا داف هکروثل وا قالطا هناعط
 یردح كنهلعت ن هلادبعو نامعا ن هزجو هطفرع ن دلاخ ندیاها ردندیماسا

 یاپ ( یزارطاو ) هدننزو باح” ( زارطاو ) هدننزو ربما ( زیزطا ) ردیمسا
 هربكی نایلوابرض زیزحو روتید همدآ نالوا دیدش لغو قوس هدرلنو هلباهددشم
 هد دشت كيازو یمض كناح رولک نازح یی داقنم ظیلغ یازب زج ناکم لاق روند

 هداج كاع وص ماي ءا زیممآ ززحو هلنتعص زولک زرحو هدننز و ها رولک هز>او

 هدنراید تلک لینقو کود هنفرط لوم ید كن ندیک ھم کا
 لکعوییغو براخمو هدنقب رط ه هد و رددا e هدنراید هيض و رد دا و 1

 هفلت زبرح ردداوص ر هد دروي دساونو رد دا مصر صوص# هذ رل هلق

 ندعحو راب ن ندفوخ هدنن زو هل لر( : ورد فا ( ردعض وه رر لوغ زی زح و همارزبزح و

 .لوش اراده ایه ثم ریو با رطضاو ةا هضغو ما نالوا ضراع دن ورد

 كنج هزحرحو یلقق مالارزح رحم لوشو عج ووا فوخ نم ما یا ءرحرح یلققف
 9م هج رول ریو و یا تک بودا هسعت یالآ را کی ماده

 ضه رخأتو ضعي شی فوفصلا ین یا ش لا سا رک لاقب رد هنسانعم

 هنانساق لاق ردعما هکرونید هکلنکسک نالوا هدرلشید هدننزو لیعفت ( زیرجلا )

 ازیرحم هنانسا زرح لاقب هنسانعم تاليا نیکسک یرلشید رولوا ردصمو رشا یازیرح
 ردهتساتعمللسک ءرابءرا هدننزو لعفت.( زرصلا ) یدنلوا نایب هدنسهدامیشآ هکدج
 (نفلا) ردروک ذم هدنسهدام زوح ( بولقلا زاوح ) عطقت اذا " یشلاززح لاق
 فو لاق زدهنسانعم كم ر ویفاق ا یدآرب وكس کكافو یف ا

 حس لاش رد هتسانعم كع رود هلغار رم و هفالخ ۰ نم هعفد اذا یاثلا بابلانم | رفح
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 ن

 كلبا ج اعزا و كر ندنرب هلا لیحت و ثح هشیار ید رب و هنعط اذا ع زا
 رکب یا ثیدخ هنمو حراشلا لاق هعراو هلعا اذا ممالانع هرفح لا ردهنسانعم
 تلباقوسو هل عا یا | سفللا هرفح دقو هعک ار فصلالا بد ها ] هنع هلا ىضر

 اذا ةأرطارفح لاق رد هتساتعم كليا عاحو هقاس اذا رابنلا ليللا رفح لاق رد هنس انعم
 نب سیف ردسقل ینابیشلا كرش ن ثراح هلیحف كنافو كلاح ( نازفوملا ) اهعماج



 ان یی یا ی
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 ( زام رل اون )ردیسا كنب رده فرب هدننزوج رز ( رم رح )ردموسیم هدهدزوا قلوا
 كيم؟ه,دیدشت كنازو ىف ثناح ( لا ) ردتعامچ رب ندنس ین می هدننزو ساط رف
 كت ركه نس هلوقم ج اغاو هثحو هعطف اذا لوالا بابلا مارح 'یكارح لاقي رد هنسانعم
 ضرف اذا سوفلا سارق رح لاقبو اهض رف اذا ةبعطلارح لاقب ردهنسانعم كم رک

 ید رفماهض رف یا سوفلازح یارتولادر لاقب رونید هکبرک هئوک لوارحو هيف
 لاقب هلبسح یفیدلوا دوهعمو عوطقم رونلوا قالطا هنازو تفو هاه ردءزح
 لطف هرزوا 0 مرڪ و ناتو نرم و هو و هس یا نالف هر رساذه

 لب یا الف مر ک لع ز رغ نه ةلسقل اف سیل لاق رد هنسانعم قوا هدایژ و

 ردبدآ عضوم رب هدنش را وار نحو رواد هر روقحو یقعلا یک هرد نردو

 )ا زیحا) مالکلا طفل یار لحر لاش رود همدآ مالكا ظیلغول زوس تشردو

 (زارحالا ) هعطقاذا هفلک نم حا لاق ردهنسانعم كمك یخدوب هدننزو لاعتفا
 لاق ردهنسانعع قلوا داو لضاف هرزوا مرک و فرش یندو هیمسک كن, ریه
 یتدو هدننزو رکم هلی مک" كيم ( رسما ) داز اذا نالف فرش لع نالف رحا

 ردلعاف مسا ( زالا ) مالکلا ظیلغ یا رحم لجر لاقب روند همدآ یوکتشرد

 ی رکدییعب هرکرک نالوا هدننکوک كنهود هلثسانم وب رونبد هب هنسن ین کو یک

 رووا قالطا زاح اکا هسلوا ردانق بوتقوط نکرروب یبوا یکدرید هنسهرهم
 لثااهنمو ردبا تنهن تدنفلبا یو بعض كنهود روند جرام اکا هنارعاتق کاو

 رونید هنفرط ندقم رپ شاب كاد کدبا هيض كفاك ع وک * اهعوک نم ةزاح تزح *
 هنرلخاصمو روما یدنک پولوا فرصتم ندءراسروما موقرب ردع>ار هلوناخ رییض
 رونید هنفاروقج وا نوط هی كناح ( 2:۱ ) روتوا داربا هد رلقدل وا لفتدم
 هنسهراپ تا شاسک یالوط و هقنم یا هترح ذخا لاقت روند هنویو هنسانعم هر
 هبا نیبیصن هدننازو هن هلیححف كماح ( هزح ) ردصوصخم هرکج لوق ىلع روند

 مهومر ,هدزاچ و ردیدآ هدلب رب هدنب رق لصومو ردیدآ عضوم ر هدب نیع سأر
 یتسهلوا كن هنسنز هدنبزو هلعاقم ( ةزاحاو ) هدننزو باتک ( زارطا ) ردا
 اذا هزاحمو ازا.> هزاح لا ردهتسانعم كليا شیتف یک.کرک و قمردشارا

 اهدا یصقتسیف هبح اصد لک قش بال ناک اذا زا رح ی لاق هلهو هاضقتسا

 كشاب هدننزو هباجس ( هزازطا ) ردهنسانعم تدش ه4نیتعف ( زا ) رخآالا
 E قانوق .هکروتد هيش نالوا ثداح هدنززط تک هدنفلارا یرالیق

 سارا زازع بهذآ یمطا لاتش ردزازح ییسنج مج رونید یخد هبربه

 3 عجو نالوا ضراع هنورد ندالاح یک لابو بیغو ظیغ* هزارحو هیریهلآ

 ةرا زد یردص یف لوقت ردنا لار بو زاق یکرو كمدآ هکر وند A یتنامرط هنوک

 یهو



۷۳۹۳ 

 هددکم هدننزو باس ( زارح ) ردهریرح یدرفم اب هسافن عابال یا زا

 زارح ردنداعما زا رحو ردلکد ءارح لبج یک یرلکدلیا نظ كنهماع ردیدآ لبج رب
 كت ۲ یتعاج نو زا رج رد رد نطبرپ دنس هلق عالکلاوذ یدع ن وع 77

 یرودلا ا رد هل اه هک »زا رجب نا نا لیعءو ردب دآ هيجان رب هدنع و زادب هل

 زارح و ورع نم زارح ردندیماسا هدننزو دادش ( زارح ]) ردشلیا هباکح ندا

 )سم ماما نوع نی زر ردندیماسا. هدننزو نسحم ( زرع ) ردرلتدحم نافگ نا"

 ن هلا دع هک ( زیریحم وا ) دداا هدنزو ریما ( زار وا ) ردنداخم
 (زرطا)ردهبرقرب هدهرصب لفسا هدننزو یس ( یزرحا ) ردندنیمبات رد زر

 بابلا نم ازرح هژرخ لاق ردهنسانعم تلا ظفح هاینوکس كنارو صف كناح
 یدنلوا لادا هاز نیس یدیا سرح لیصا كنو لوق لع هلنفح اذا لوالا

 عزو كفدآرب رولوا ردصف زرحو یدنلوا ناي یرلانعم هجن هلننخف ( زرطا)

 اذآ عیارلا بابلا نما ازرح :لجرلا زرح لاقب رد هنسانعم قلوا ریثک یساوقتو
 مامهاو هغل ابم هدنص وصخ یظفح كنهتسث رب و لیعفت» زر يلا ) هعرو شک

 هانپ همدآ رب لعرب و هظفح یف غلاب اذا ازیرح "یشلا زرح لاقب ردهنسانعم كليا ۱
 كنهزمه( زارحالا ) ها اذا لحرا ناکلا زرح لاقت ردهنسانعم قلوا امو

 رجالا زرحا لا ردهنسانعم قفلیاپ بول آ یسودنک ییهنسنرپ هنسکرب هلیسک
 لاقي رد هنسانعم كليا هاقو و ظفح هرزوا تناتم هحو یهنسنرب و هزاح اذا 3

 ردهنیسانعم قلوا هاو اع هموار لعربو هيج ا ادا امف ا
 حج راخ ندیدادح هدننژو هلعافم ( ةزراعلا ) هللا اذا لجرلا ناكملا زرجا لاقي

 ههک اف اذا زرا هزراح لاش رد هنسانعم كلا ههک افمو هفطالم هیبش هب هک اش ۱

 هدسننزو لعفت ( زرهلاو,) هدننزو لاعتفا ( زارنحالا ) بابسلا هبشت کا

 وما ( زیرح ) قوت اذا.زرحو هنم زرحا لاق زدهنسانعم كلا ظفحص و قفقاص
 ( زاس ۳ هب رق رب هدنع زی رح و ردیح راخ ناف نب زر ردنداعا هدننزو |

 اوعقجا اذا جورخلا موقلا .رفنرحا لاقي ردهنسانعم كکرب سان 0 لالتعفا |
 كزا و هتسحر نالوا لقشم هب یناعم تیعج هلیس هی لعاف منا ( تان رھا )

 كنا (ةنعرطا ) دایج یا تارفنرم تایا لاق رولوا فص و هراعشاو تایا
 یا هثرمرج یبا لوقت ردهنسانعم تنطفو اکذ هدننزو هربزح هلیعف كيمو

 ددجت ( زامرحال ا) هنعلا اذا هزمرج لاقي ردهنسانعم كلبا نرو نعلو هءاکذ
 جرحا ( نمرعلاو ) ردشفلوا ماغداو لادا هيم ینوئرد هدننزو لالنعفا

 راصاذآ نمرو لحرا رمرحا لاقي ردهنتسانعم قلوا كرزو یک ذ مدار هدنزو

 | یراق اا ی  رب هدن اوا طاق ناهرب AF جرم ایک ۱ 1
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 رد هسانعم كلك هنسهک)وا زاج دزو لاما ( زاصحالا ) هرزوا سایف رمغ

 *یشلا زيا لاقي ردهنسانعم یتاوا عقب و زاعللا ینا اذا لجرلا رجا لاقب
 جب اذا "یشلا زمه>ا لاقب رده انعم كمرتوک هدقاچوف نندن رب و عقجا اذا

 (زاجالا) هطسو یلع دش اذا رازالپ رها لاقب رد هنسانعم قفلغب .هطوفو هرج ف
 نا اذا لجلا زچا لاقب ردهنسانعم كل هنتیالو زاج یخد وب هب مک كمر

 قالطا هنج انا امرخ نالوا هدنسینب یرلمفلاص هیس هاب لعاف مسا ( ةا ) زاما
 هدننزو هعافم (ةزجاحلا ) املق ق اهفو ذع تئاك اذا :رهگ ةع لاقب روئوا
 هدشزو لعافت ( نجاصأا ) مهومنام اذا مهدع او رجا لاقب ردهنسانعم هعناع
 عضوم ر هدهماع هیهف كناح ( زاعطا ) اعنا اذا ازجاحم لاقب رد هنسانعم عنات

 :رم ېک یرلهلک كبذاذحو كيانح هیسهینب هبنتو یصف كناح ( كيزاج ) ردیدآ
 ثموق یدیا نیزاه تارا یبصا ردلقشم یناعاو رد نمصتم ییسانعم یرخآ دعب

 ردلمعتسم هدرب كج هيد لیق مافها هن رلناکساو لصف یرخا دعب رم بوریک هایم

 ضعب هلی مك كناح ( زرطا ) زج دبس ازج موفلا نيب زجا یا كيزاج لوقت
 هک روند هتسهلوقم لکیهو ماطو هد نالوا ما رتلاو ذانشا نوجا ییفد تاو ۲

 هد وع یا از ر هل تاع لوق رد رابق ند هئن یقحەلوا ليسو هقن هظفاحم

 . رد زا رو نم یانعم هلغل وا ع وض وم هنسانعم ظفح هداموب هروک هننایپ كحراش

 ههاک انپ و هعضوم لغوغع لکشم یملوا سرتسدو نیتمو مکحم یک هعلق زرحو
 نیسح یا دیک ال زیرح زرح اذه لافیو نیصح عضوم يا زرعشذال لاق روند

 , قلواظوفحمو نیم یک هعلق :ناکمرب هدننزو همارک ( ةزارطا ) هيلع ردقبال منم
 (زرطا) ازرح ناك اذا سماا بابلا نم ةزارح ناکلا زرح لا , ردهتسانعم

 هک رونید هزوج كوکحم لوشو رطلنا یا زرلا ذخا لاقل روید هلودکوا هلنیتحف
 . «بعلیلوکحلا زود اوهو زرل اب بعلي هتأر لوقت ررانبوا نو وا هلکنآ رلقجوح
 ردلعفم ینعم هلنیتحف لعف هدنو روند هثیش نالوا ظوفحمو زرع اقلطمو نایبصلا
 ہک هلام عدق نالوا زرحم منب یاو ینعب ٭ الفاوللا ینتباو ازرحاو * لالا هتمو

 نکردیا بلط خیر موقرم لش مرهدا لومأم یخد دناوزو دناوف ندنآ نب الا
 هاز رجا و هدلصا یس هلک ازرحاو رونلوا برض هدنقح هلك ندا فلت ین هام رس

 كلام ياحف (ةزرلا ) رد هبلقم ندضفاضا یای فلاو یدنلوا فذح ءاه یدیا
 هتم نوجةیدلوا ردا تنایصو زرح یحاص روللوا قالطا.هنراتحمو هدر

 ج راش اهرایخ نم یا [ سانلا لاوما تازرح نماو ذخ أاتال ةوک لا یف ] ثیدلا
 لوش هدننزو سیافن ( وارا ) رد هع دقت همن ئار هزوهشم تیاور هکړ د
 | لبا هدنع لاق رادلوا زلیا می یحاص ان هنراتساقن هکرولوا قالطا ءرطهود

 س سس تست سس
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 كنه ود رد هنتساتعم ى هن رلثاپ ییا كنالا بوکح ندا ك ەود ییا لوا ۱۱1

 ع هخانا ءادا ريعبلا نج لاقي رردا ود نوسادلق هدنفو كح هلا راه هبا أإ]
 هیوقخ ىلع دشف هتحش نم لبلا عفر م هیلجر نم امیج هیفخ لصا یف البح دش

 هرج لاقي ردعواطم ندلوا یانعم هدننزو لاعفنا ( زاعالا ) هترو یوادیل
 اذا لج را رعگ لاقي ندهن انعم كڳ هنسهکل وا زاجو منتماف هعنمیا ر دن اف

 هدنقو كحهدا راع هناي كنهود عاب هدننزو باتک ( زال ) زاعحا یا
 بو هرج اوا اقلطمو یدنلوا رک ذ افن هک روند ا یراق هذ رلقایا

 هنب دمو هکم هد رعلا ةربزج زاخو روند هاش نالت هل یک قاشوق نوعا ق جاب

 دح ردیمسا كنهکل وا .نالوا ثرابع ندن رلاضقو هیحان نعي ندنرلفالحمو بم

 نوجغیدلوا لصافو رجا ین ةامم ضرا هلا دج دو اب ی ب دمای ضرا الا
 رارحو یدلوا قالطا 96 نوصم ین زو ۱ شجن رارح دوخاپ

 قاو ةارح و میلس ینب ةرح ردرلنو ردهب قلشاط هرق شپ ینعع رح شب کتیا
 روند هرللاظ هدشنزو هزع ( ةرعحا ) راثلا ةرحو ناروش ءرح و لليل ءرحو
 عطق ینرلهعزانم كسا هکروتید هرلهس < لوشو نخ رلکدلیا لاطباو عنم قوقح
 یدرفم رهلوا ردنا عنه ندم وعت هو طاست هنر یرب هل ر لالا لصق ها قح یرانیو

 | نوذب ةرج مبنا لاقیو دل یا ةرحلا ىلع نو رطیصم .ةزج مه لاق ردزحاع

 ( زوصا) قلا مد !نولصفیو ضعي نم سالا ضعب نوعنع یا ةرحلا نع

 روک ذم یر اکدید زاجو رس همدا شلوا باصم ندنرب يج را زا هدنند

 لاقت و هرج ف باصم یا زو لحر لاقت روند هب هود ش علوا دنب هلا تبا

 هطوف هروح بح هدلب هدنزو هفرع )7: عطا ۱ زا اب دودشم, یا زوعگ ریس

 هنأ روقح وا كسل وقم راولش و نوط و تن ام رازا دعقم روند هرب قح هنلغب

 دد وه لاق رولوآ هانک ندلب و ربض تب ءزعحا هد هلتسام و روید
 نتب ليف هدنلفسا تننراق كن آ سرفلا ةو دهناو ةدشلا لف روبص یا ةرعحا

 هنمو روند هر ینیدشواق كنب رروکوب هلیتیارن كن رد هقفوب نالوا هدنتلآ كتب رد

 هسغاجوق هزج و ردنداود بیاعم وو ردا لتم یا :رعحا یاد وه لاقب

 ( زج ) نوطبلا ماظع اعابش یا رج اهلو لبالا تدرو لاسقب و رونلوا قالطا
 هداینب و لصا هلیض و هلل رسک كناح ( رتا ) ردیمج كنەزج هدشن زو فرغ

 رد هنسانعم راب و تربشع و لصالا یارعحا عرک وه لاقی ردهتسانعم ||

 رلقس رغب هدورحا یشان ندقلاق زسوص كب هلنیتعف ( زا ) ردهتسانعم ةيحالو ||
 جز اذا عبارلا بابلا نم ارج لجرلا زج لاق ردهنسانعم قعش روب بوشیرو |
 رونبد یواز هدنتسن ردندآ هب رف رب هدنساضف قشمد هدشزو یرکذ ( یرج ) ۱ ۰

۰ 



 اد را
 ا

۹۰ 

 یارب زهجو ایف هنادا ایه یا رهجف اسلا زهج لاق ردعواطم ندروبزم
 هدنن زوزمد ( زها ) 4 تنی اذا صالل ترهحت لوف ردلعسم هلمانعم یف ما
 ی ره لاش رد هتسانعم كلبا مات ینشیا بودا تمر هدنلئف كحو رج

 كمر ( زاهجالا ) هيلع متو هعرساو هتف تبث اذاثلاثابابلا نم ارهج جيرما
 هدنن زو نسحم ( نهجلا ) زرهح ی را ىلع رهجا لاقب ردهنسانعم زهج 4 مک
 وا "ریهجو ره ٿوم لاش AS میرم توم هدننزو ربما ( "ریهعاو )

 (۰'ریهچ) فیفخ یا ربهج سرف لاق روئوا قالطا هئآ رکو 'ریهجو عیرس
 بط لک لوق :' ره تعطم ردیدآ نوا انهر نقاش رب هد زو هس

 هلغل وا هدامرب راد هتیدو مد هدننايم لف ییا هکرد و صا رداخثم كل د

 یصعا هدشاپ كليا اضرا هند بولک هنفرط لوتقم لهسک ها ندارخا "ھهق
 هلفل وا ندنناوسن هروک ذم "هسف هرو نم : رمهج رلیدلیا زاغآ هنیداشنا هبطخ نععتم

 هلغاوا باب رفظ هلناف یسلو كلوتقم هکردندبیاجع هد هبطخ ءاننا یدیا هدنهو رکن یمتسم

 لک لوف : ربهج ,تعطف هجاوف ربخ ولصوا ندیلد یلج هلکعد یدلیا لتق

 ددروقیثبد لوق ىلع لدروق ندهابس ه ریهجو رلیدلیا هدام ح رط پود بیطخ
 زوغوار هفشبو ردیلع كنکیا دوخای كنوآ یشید دوخاب كلالترص یشید دوخاب

 یزدب دیش هفلوا ندایابس یدا یسهدلاو كايجراخ بیش هکردیعسا كنوتاخ
 یفیدلوا ه هدفدلش هتک رح هدنجر یدلوا لما هش بودا شا رفتساو ارتشا

 ود روینسا كلد یک راق ر ون هديا تکارخ هنسنرب هدع راق هنن اب رقا هلکمالیا لا ردا

 ٠ ریهج دوخای یدلوا لش ةرپهج نب قجا هدنرلتب هلتهج و یدا ردا تیاکش
 كنالارص پودا كرت یتسیروای یدنک اریز رددروق یشید دارم ند هروک ذم

 ردلیفک دروق هنسیرواب هدقدنلوا دیص نالترص ولیروای نوین آ رریزما نسیروای
 ءازهج ضرا لاش رونید هرب کو هدننزو ءارج ( ءاز رها ( را تالابم ود

 هازهج نع لاق روید هزوک هل شماغوا همشط یسهطروع و ةعفنرم یا

 ( را ریهجالا ) یدنلوا رکذ هکدتن ردفعا هللا هل ءارویو ةقدحلا ةجراخ یا

 لوق 2۳ص قفل یضاح یلک بوروک یکرادمر ھ هشیارب هدننزو راربجا

 ۱ هتان اذا مالل تززاهحا

 ریحص ( :ربعحاو ) لوكس كيجو یصف كناح ( رسا ) € ةلمهملا ءالا لصف 3

 كلبا منع هدنزو هتک ( ةرالاو ) هدننزو یصیصخ ( یریعلاو ) دزو

 ا هفکو دعنم اذآ یاثلاو لوالا بابلا نم :زاجو ی ریجو ارج هنج لاقي رد هنسانعم
 یهود و لصف اذا امہ رح لاقي ردهتسانعم كليا لصف ینغلارا دیش ییاو

 هرکصندکد روک یبا راک دذ راح درب هن رلید یرلنابط كنب رلقایا بو رکوح

 . اول  ۶
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 هدنسهکل وا سصمو روند هناجر كنهرد هریجو هدننزو بنه رولک رهو دا

 روند هرازم و ريق و روید هناجر كيهرد یدو زساه ) را ) ردىدآ هب رق رب

 هک ردبدآ رانب رب تعب ازاپرب هدهفاسم عرف رب هنافرع يخف كيم ( زاجلاوذ )
 ماما و ردیس هک یحس تنهلس ن دا ( ءازوطاوا ) ردعقاو هدنسهیحات بکیک

 ردیسهینک كهللا دبع ن سوا ندنیمبانو ردیس هنک كنامع نب دجا نالوا ی حس رم

 هدننزو هنیهج ( هزیوج) ردیدآ رر هدنساشف لضوم ا كيج ( ذوب |
 هدنع هل رسک کج ) نا ربح ( ردندآ ثدحمرو رد دب ع لاوست زا رک رر مس تشا

 ردوراد فورعم روللوا ریت یوزوح ید هدیکرت ( یوزوح ) ردیدآ هیحانر

 ریبعت لولا هبرسک كنهثلثم ىا ( لئامزوج ) رد رغ كرش رب تبا هدناتسدنه

 هدنفوج و ردق قدنف رد رث كرش رب صوصح هلع ( "قلازوح ) ردیسا تاب نالوا

 هودا رولوا یرلهباد هحارلا هب رک اعونو یرادقم رب ونص بح هرجا یراهدرپ

 شیالو تهج هدهدامرپ هک روند هیلو ردلعاف مسا ندهزاجا ( "رسا ) ردندنسلح

 هنبروما كيتو یو یا "رب اهل سیل ةأرما لاق یک هیوطحم لو زد هسک نالوا

 هکلبا ترا ك یمیدنفا هکر ونل وا قالطا هد هلوک لو رونئد هم دآ مق و یصو

 هنس هظح الم ییدلیا هزاجا هئراش تیس ندنتمدخ یسیدنفا یسفن هلوا شم رو نذا"

 (نازوح )رد زپ وام ج رددآ شاق هجالا عور ر کات ) زا وصلا ۱ رد یتیم 2

 ردیدآ هب رقرب هدنع هدنزو نا ( نازوح ) ردیدآ هبرق کیا هدناهفصا هيض كيج
 ۰ یک زب نالوا هدرب ییدشواف فنر یرب فه ییا ی ا | تازوا ۳

 زاوطا روصنم نب دم ردنداقلا هدننزو دادش ( زاوا ) روند هزار هت مو

 ردندحم زوما نب لهس ن نیسح ردندناقلا هدننزو تدحم ( زوها,) ردندنیئد ۲
 جات كنسهلوقم رفاسو سو عو تیم هلیهفو یرسک كيج ( زاها )
 > زاهحو رولک تارهحا یا عج و ه هجا یج رونید هاو باتسا 1

 ا * لثلا هنمو روند ةبابسا راسو نالاب نالوا هرزوا لار ليف

 هود هک ردو لصا رونلوا برض هدنقح "نیلا تدوع درب بودا تسیغو دوف

 شالت ندنآ هدکد شود: هتفلارا یراقایا بواق ندننص یالاب هلیاودا كنم
 راس یسهک برض هدارو ردیک بوجاق یرادقم یرودقم هلککروا هلا رطضاو
 راس هلغل وا ندنسهلص كنانعم نالوا ییضم كنسهک برض فرح ىف ردهنسانعم
 ديف هلبریدقت هزاهج قف رافللا دنع هعاوق برض یرشحز هدنردقن هزاهج ین ارام

 كمدآ رب هدننزو لیعفت ( ریهجلا ) رولوا قالطا هنج رف كناوسن زاهحو ردشلیا
 ناماس و زاس كرفاسم و تالزاهچ ینیلک ردهنسسانعم كلا یظننو بیترت ینتام#
 یانعم هدننزو لعفت ( زهجلا ) یک كليا میظننو هنیهت یتئاودا كنهیفسو ینقی رط
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 اذأ اذه ىف روح لاغ ردهنسانعم كمروک راج هلا انا هدنفح هثنرب "ی
 زواج و وله ندنسهذخوم بوک ندنهانک و هه كىدآ رو دیف شغاو 4۱
 بس ووفاپ هنفو زو دیس كن هغاو هب ءنشا وب اذ ذا هسذ نع زو : لاق رد هنسانعم كلا

 هد زالو 2۸1 ادلا نم اهیقام ل مهلبق اذا مهاردلا زو لاش زد هنشاسم كلبا ل وب

 یالک و فذخ اذا :الصلا یف زوم لاق ردلمتسم هنسانعم كلبا لیهسو فيقع

 (زاجلا) زاجلپ ملكت اذا همالک یف زوج لاقب ردهنسانعم كليا ملكت هيقبرط زا
 .ذک هلا هفاسم عطف هنجوا روا ندنجوارب هثبسانمو ردناکم مسا ھیض كيم
 هک ردیلباقم تقیقخ هدنحالطصا مولع لهآ زاجم و زولوا قالما هوب نانلوا

 رابع ند هلک نالوا لامعتسا هلببس ثیسانمو هقالعرب هدانعم نایلوا هل عوضوم
 هدرا قاروج یغارپط هدننزو هرائم ( ةزاجلا ) ردیدآ عوضومرب هدن رق عینی زاجمو
 , ر نالوا یمادعا كنغلموق ءانهد لوق ىلع مضوم ربو رونلوا قالطا هلو, عقاو
 ه رزوا تعاجر قرهلوا سس وص هک رووا قالطا همدآ لوش ) زالا ( روند

 هدرانب رکراکو روند هلاتسبو نوسغلوا درکو نوسللوا یس ك رک را شما وا

 هافلارا كنیراوید یکیا كل ەلاخ 9 ا نلاق نالوا رمبعت هلشی کو قوا

 هپ دزوا كنآ رلک رید هدرخ نانلوا ریبعت لطاحو هلاد بونلوا عضو یروفرآ

 كيج رولک نازوج و رولک هزوجا یمج رارید ربت کا هدیسراف رولوا عضو
 لامدآرب هدننزو هلعافم ( ةزوالاو ) هدننزو لعافت ( زوالا ) رولک . زی اوج و هلی
 سانعم تالا هام و وفع ها ضاغا ندنم رح بویلیا هذخا ٌوم یهانکو هح

 ادتعادح هدهنسل رو شغناو هبذخآ وب ماذا زواجو هبذ نع زواحم لاقل ررلیعتسم

 هدشنزو زول ( زولبا ) طرفا اذا هيف لجرا زواج لاق ردهنسانعم كمك

 | لیللا زوج یضم لاعب ردیرپ نالوا مظعمو قوچ هکرونید هنسه روا كتهنسن
 پر ەم ىس راف زوک رونلوا ریبعت زوق هکر دیمسا فورعم رم زوجو همظعمو هطسو
 وا اید طسو روللوا قالطا هنس هکلوا زاج عوج زوجو رولک تازوح یمج

 ابج هجحارر صوصحم هبهلهاص ونب زوج و رووا قالطا یزوج هنلهاو هلراتعا
 دزو ءارج ( ءاذولا ) ردیدآ یداو رب ندنرلیداو هما زوما لابح و ردیدآ
 .دشن اکا هلکشد هنویق طسولا ءاضی ءازوج ردیعا كاج رب رب ندهیکلق ج ورب

 و هکرونید هنویف هايس لوشو ردیسا نوتاخ رو یدثوا قالطا هموقرم ج رب
 و یندوب هدننزو همظح ( :زوحلا ) یدنلوا رک ذ افنا هكدا هلوا لئام هض ايب
 وڌ لع هوص مراوص رب هدنزو هرم( ةزولا ) روند هنویق هایس لئام هضاي

 باغ ( زاولبا ) رولوا هدرخ تیاغب هکردیعما مزوا.عونربو رونید هیوص محا رب
 لج عج رد هثسانعم هیحات هل رک كيج ( :ربلا ) روید هغازسوص هدننزو

 رد ريج
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 رو رک ذیس اک كنیشاموا كضرا قس اذا یزاج اف االف ترعسا لو رد
 ردا عتسم هنسانعم قعوط بسانمو كمربو روئسد و ثكمروک لوقعمو اور ییهنسن

 زاحا لاقت ردلم ءعتسه هنسانعم ابا ذاقنا یرماو یارو هغ وس اذا كلذ هلزاج | لاق ۱

 هل زاحا لاش ردل ختم هنس انعم كجا رب رش و اصما هنن زاوج كنهدام ریو هذفنا اذا هو

 هزاحا و هفلخاذا عضو زاجا لاقش زد هنسانعم كنك. بوک ندر رب و :هاضما اذا اا

 و یار > كف رح نالک م رکصا دنف رح یور هد رعش ضرق نف

 ءاظ هیفاق لوق ىلع یک قلوا حوتفم و روسکم هدن رل رکیدو مومضم هدر تكس راک

 رازناس ردیلوق لیلخ وب هک ردنرابع ندنداربا فرح یک لاد هدن کید نکیا هم

 هزاحا و رد رابع ندکلیا ماعایعارصم ییدلبا مدح كربغ یارلع راربد ءاثک | 5و

 ترهجا اذا عرطالع تزجا لوقت ردلمعتسم هنتسانعم كلا لتق كباچ ور
۱ 
۱۱ 

۱ 

۱ 
4 
۱ 

 عطف كیاحو رود هو ره رو كلاس رداعاف مسا ند زاشحا هدنن زو 3 ) زاتحما 0

 ( زاوا ( روند ذا نالوا روس قع رسو قبس و رود همدآ ندا ھا

 یشاومو رفاسلا كص یا ل زا وح دی لوش رونید هنسه رک دن نور هدنززو باع ۱

 ءا یا هض را و هیسا ولا زاوح هاقس لاقت روسد هوس نانل وا قس (ورز و

 ردهنتانعم نیسا وص كح هدا قس یشاوم د وخات الو بند هسکرب ) هزاهسالا (

 یراهود هدننزو لیعفت ( زیوجلا ) نذالا یا ةزاجالا هنم. بلط اذا هزاجسا لاش

 مهلاهداف اذا مهلبا مهلزوح لاقب رد هتسانعم كمروع ندلحرب رەد ررب رر
 اذا او زوح لاق رد هنسانعم كلنا دافنا یماو یارو زوج یتح ارون اروي

 لوقعم و اور یشاربو هاقس ادا هل ازوح لاقت رد هنس انعم قمراوص یراوطو هدفنا

 هاضما و 3 ادا سالا: زوح لاق ردەنساتعم كليا رب رش و اضما تورو

 . كلەزاج( اولا ) اریاج هلعج اذا مالا زوج لاق ردهنسانعم قلق زاج نون رو
 ندنفیدلوا عوبطمو بوغرم هدادنع هلج هلتسانم ون ردکند ی رایعج |

 زباوحم نا لاش رول وا قالطا هلاثما و راعشا ندبا نارذکو راس راپدب راد یشات

 لاش رول وا قالطا هک ریو ی داب لا ا نه زاجام یهو لاثمالاو راعشالا

 E کولم هک ردو و یيسد هح و هرزوا یاس كح راس هیطع 2 هیرس ةهزباجم هزاحا ۱

 ند رون مکر ھ 4غملوا زحاح رم رب هرات قاشا بودا مع هرزوا نعش د یرب

 هرلندیا روبع هلکتد مرهدیا ناسحا هیطع ردقوش کا هسردا روبع هباقب هوا

 یدنلوا لامصتسا هد هیطاع اقلطم هدست بودا اطعا هرزوا دوعوم دوو

 نکح وص 5 9 ی وقو ر وند هر هتیسح و فطل و رود هب هنسن هفحم

 0 زباج هد اسد لعفت ( زوعلا ( روند هبوص مگارب و رونید هنغا رو



 | كمریو وص نوا قمداوص .ییشاوم دوخاي یقالرو ارواج هلعحاذا هربغ زاجا

 جو ودع نانلوا رک  هدندو ریما ( "ربا ) روید هنموفوب كلاب نالوا
 قالطا داونلا" رح همدآ نهذلا عیرسو یک ذ تیافب هتساسو رد لیعف ندنداعم

 ( یریگاو ) هدننذو طیف ( ربخا ) داوفلای ذ یا را رج لر لاق رونل وا
 كو رات تا رفم رولوا ولکوالخ اعوئو اولا 6 روم .د «ربجنا ككرا هرصف

 رد هلم ی یسهوسیم )رد قجحالا نیت راب اک | کر دمور ند ربجنا هرزوآ یشایپ
 روک دم یرلک دید زاج اد هدننزو ثتدحم ( ملا ) راربد یرم هجا ناتسب ص هدیک

 ۱ هدننزو 0 زا ( زاجا بکر ناک اذار ج لحر لاش رود ةمدآ یب ه هاد

 ثام ردک رب و هزنس اذا یناثثا بابلانم ازمج "یشلا رمح لاش ردهسانعم كء روا

 هوا رستا شابای ندقچلابو ندن رک ريو هعج زا * كا ريح لاق ردهنحاتعم

 كيج لوف ىلع رذزاج هدهيصف نوج رونید 4به هرمک كيج ( ةزانلا ) روند

 دوخای ردهرز وا سکع لوق ىلع روید هوبات ؛ نعي و زب رسم هبحا و هتيم ازبک

 جزم ردذ وخ ام ندنسانعم تسوو روید هوا قرهلوا تیم هدنتسوا 4 مک

 حل حلا هدقدنلوا لاّوسوید ةزادلباو ةزانلبا نيب قرفناام ندنرب كنالضف کرد
 . هيم هح وتفم هلفلوا هدنتسوا كنەلک هدف ردشم رو با وج 4 رابع مکلا مکلاو

 ۱ 0 ردشانا ے یفیدن وا قالطا هرب هروکم هبغا وا هد هزک و

 اش قج هوا KE موضع هلیبس كنآ بولوا لیقت هرزوا سان اقلطم هاردک

 || هتسخ هزانج و هباوقغاو موق ىلع لقنام لک یه و ةزانابا میتباصا لاقب روتید
 | هر ( ريج ) هنسانعم جا قز رونید هثمولط بارش و رونلوا قالطا هضبرمو
 هروک هنلاي كحراش ردیعا كنهدلب نالوا یدالب مظعا كنسهکلوا نارا هدنزو

 یو زنلبا لیعمسا نطفلاوبا ندنیئدحم مالعا ردیدآ هی رقرب هدناهفصاو ردی رعم هک
 هک ډزو لیعف 1 "رینیخا| ( ردندنیب دجم ها رمح ڼي ورع ن دز و ردندنرب ران[

 كابا عضو هرزوا رس یتیم ردشل وا عقاو هدنم راک كموح ص یرمه نسح

 هل لیقف یرمصبلا نسل االغ ىلصي نا تصوا راونلا ترمتتحا الوه و رد هنسانعم

 كہج( زول ا)ىآولع اقرب رتل ا ىلع اهوتعض و اذا یا ینونذاف اهو رج اذا لاقف كلذ

 | ( زاجلاو )هدنزو باح«( زاوااو ) هدننزو دوعق ( زوؤلباو )لینوکس كواوو ىف
 | زوج عضولازاچ لاقی ردهنسانعم كمك بوج هلک ولسو ریس یریرب هلا هح وتفم م
 | كيج.( زاوملا ) هفلحو هيفراس اذا هزاج لاقبو ازاجمو ازاوحو ازوؤجؤ ازوح

 | عضاوملازۋاج لاقب رد ةنسانعم زاوحو زوج ید و ردردصم ند هلعافم هل سبک

 | هزاچآ یا هژواچ لاق رد هنشانعم كفروا هقرط هوا ندربرب یمدآ ربو هزاج ینعع
 لاق 'ردةنساتعم قعردشواص د هن وا ندزیرب ید رب سبک كنءزمه ( ۶ زاجالا )
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 ندنیعبات ( زلج او ) ردیمسا كنسرف ىيا ىؤل نب ورع هدننزو ربنم ( زلجع) روند لا
 رونید هنواخ رودوب هدشنزو ج ړز ( للا ) ردیسهنک هدیج نب قحال |"

 اول ازولج لاش ردهتسانعم تک بودیک هلتفسم هدننزو دج د ( وللا ]
 باص هدننزو طبلع ( ربلطا) ردیدآ لجررب ( زلاج ) یجلاو باهذلاف فخ اذا
 ساطرق ( زالو ) هدننزو رفعج هلبا هلم ىا ( زحل لا ) روشد همدا ديدشو

 لیح قیس یا زامجو زز .یلبح لحر لاقش روند ها سک ان و لیخحم هلیسهدایز هدنن زو

 زونه لوق لع هب یراق هح و شم روب یس رد دیو لی ز هاف ةا (

 ازوعیا اب تمأشتو ازیرفلج تیر لوقت رونید هپ یراق هجوق نالوا یوق هی
 زونهنکل بولوا ولشای هجرک کروند هدفا لوشو تیت ابد قا هوا

 روید _هبهنسن غ كبو رونبد هب هیهاد و تفاو هلوا لوعو لوج هلغلوا انا وب

 هدشزو رفعج ( نفلطا ) رود هبهفا نالوا ظیلغ و باص يادا و هین و

 بلص اقلطم هدنش ناو طب الع :فالح و رفلح و ردقدارم هد ربخا یانعف ها رب نفلح

 یدنلوارک ذ هکردیفدارمو ,هدننزو زیزفلح (.زب رانا ) روند هش نالوا دیدشو
 لج لاق روند هبهود, كک را نالوا ددشو ظیلغ هدننزو یدنلع ( یزبلطا )

 هنالفاغتم كرهلپپ ندهنسن رب هدننزو هجرحد ( :رهلعا ) دیدش ظیلغ یا یازفلج
 ( نا ) هب ماعوهو هنع یضغا اذا هثعرهلج لاقت ردهتسانعم كلا اضغاو هحاسم

 ۸ریلوا هدنب قنع ردك 4 هک لبا منو کرد هتساتعم كلي هن وک رب هدنن زو 2

 e لاق ردکلع رواواریبعت یکشلدروق دارم ردکلب كره رک تر
 كمك هریرب و قنعلا قوفو مضطا نودادبع اذا یناثلا بابلانم از ريعلا و

 رد هتسانعم كليا ازمتساو لزهو ضرالاق بهذ اذا لجرلازج لاقب ردهتسانعم ]| 1
 هب هیش نالف هدد 0 رکصندکدلسک یر وج كنمقلاسام روا هب ]سا اذا رج لاقب /

 كفلاو هاتاعف ( ( یر ) )روک زوج ییج ردزپاچ هدهلییص تكيج هدانعموت روند |

 شمع نودودع وهو یرطاو دعد وه لاق روند هک یکشلدروق ردع-! هل رمق 1

 تسجنکشا یزجو ردسا نکلا زدشلیاسر هدننروص یاردصم فوم قنعلا قوفو ||
 ابعاد هدنزو دادخب اب زاطا ] عیرس یا یزج راج لاقب روند هکشا كيچو ||

 زاجو رجا هل ناک اذا ةزاج دقانو زاج ریعب لاق رونید هیهود نالوارلپ ینادروق ||

N)شعب هبهعارد لوش هزاجو باتو یازاج راج لاقب روند هاویح" ناغار  

 لا د,ع د رول وا r ندکو هک روند هنسابل تب ضو ماوس ||

 0 رواد وش ور شکو روند هباهرخ 3 |

۳۹ , ۱ O ATG 



 (زجارلا) هئم لص یا ةرجرجو وص نم رر یدنه لوقت روند هبیناب و
 ( هزح ) ردەزج رج یدرفم ارهاظ هنسانعم رک اذم رود هرارک ز 4یعا كيج

 لحراش ددکجهدیا ج ورځ ندلآ نوعلم لاجد هکردیعسا شرارب هدنزو هُْط

 ردهنسانعم كل هک رد بورلجم نیکا ( زارهسالا ) زد هب رق رب هدناهفصا ءروک نا
 کر دهنمانعم زاج هيلوكس كايعو یه كيج ( زمابا ) دسعسا اذا ربا رسا لاقب
 ) ذفابا ( ردیدآ ثوار هلی كيج و یھ کیا ) نا رهاب ) یدكوارک د

 ازفح لج رلازفج لاقب ردهنسانعم ثكبروب هتعرم لوکس كناف و یسف كيج
 یهنسن رب یوکس كمالو یصا كيج ( زللبا )یشلاف عرمسا اذا لوالا بابلایم
 ثكمرو و هاوط اذا یاثلا بالازم ازا "یشلازلح لاش ردهنسائعم كم رود

 هزلج لاق ردهنسانعم كمردنوس بوکح یهتسن و و هاولاذا هزلح لاقب ردهنماثعم
 نکل بولوا موسیم هدنناونهدلاو هج رک هدر ف میج کر د ج راشا هدم اذا
 كلا عزو رولوا هنسانعم كلم وكود هلغاوا تش 4یرابع دقعلاو ردناهما هج
 بوسنم هربما مان جا ىنعب ىح ا طوس زلجو هعزب اذا هزلح لاقب رد هندساتعم

 ینپاص كنس هلوغم یچاقو اجو رونید هرکس نلیراص هنجوا كليجا ع ونرب نالوا
 اذا ازلج هرمغ و نیکسلا ضبقمزلج لاش ردهنسانعم قلغب بوراص هی کس هود
 ی رکدنالوا هدند كننرع قارنمو رونید وز طعم ثنیعهاف زلج و ریعبلا ءایلعب همرح

 ' ازاچ ضرالافزاج لاقب ردهنسانعم كمك هربرب هلتعرس "ریلج وزلجو روند هب هقلح
 ("ریلصلا ) ردیرب قدها لا هک رونید هنباص كانیحماقو اعرض بهذ اذا ازلجوم
 هلتعرسو هزاج یە هزلج لاق ردندام هدلوا یانعم ترد هبازلح هدننزو لیعقت

 هنسهشبق كياب یر كقواو اعم بهذ أذا شرالاقزلح لاق ردهنساعم كيك
 سوفقلا ع رف قرضا اذا لجرلا ّلج لافب ردهنسانعم كنکج یتشی رک ردق لک

 هریکس نلیراص هنجوا كايچماف یغدو هدننزو باتک ( زالملا ) لصنلا غلب یتح
 یدرفم روند هراریکس نالیراص هنیریره كل هلیحف كيج ( زنالبا ) روتنید
 شاوا مکح و نیت هل ةلراص ريكس ( زولجلا ) هلك كرليج ردهزالجو زالج
 زولجم همدآ نالوا یوقو دنوق قصع یتا كانسهدوک هلتتسانم و روند هب یجاق

 لاقب رونلوا قالطا یأرازولجم هنالوا راوتساو مکح یرببدنو لةعو یأرو ملا
 ردهنسانعم یطرمش هیرمدک كيج ( زاوللبا ) هح یا یأراو میلئازولجم لجر

 " ندطناض یسهلوقم یشاب یجناتتسب و یماغا یرچک هدلوبناتساو یٹاب وصو هنعش
 یرفن یقالوق و یعاشوا لوقو كنهرسس هک رد هتساتعم رورو لوق لع رد رابع
 ت رم ردەزوالح يج رد رابغ نداد طد اض ناو یه رح و یخومو

 نانلوا ریبعت قدنف هل ردیعا قدنب هدننزو رونس ( زوللا ( ردذوخأم ندنسانعم

 ردد وه



VAT RN 

  1رطملاب لعب ملاذا مرج ماع لاقملوا نازراو یدک هلی و تورا

 | )اش كيازو ىف كيج ( زذیا ) هط-و ف ءاملا عقح م وا ةيأ )
 كبح توا و قفرق 0 قرهلوا, خون یانب لر ڪڪ كيج (ةزلاو ) هاه

 بابلا ل )۵ شو هة وچ و 5۰ ی 9 ۱۰ نو شیشذاو رعشلا ۰ لند لاق رد هنسانعم ١

 ینو یسک كامرخو ىح كليك او زیرح و زوزج وهف هعطق اذا لوالا |[

 هر مطقب یا رع نا اهل ناح اذا لخعلا رج لاق ردهنتسانعف قاچ بوكا |[
 یضم لاق رووا یالطا هبهدابر زد ی و ردندآ هیرق ز هدناهفصا رج و
 هناویح شاقرف نوت هدنزو یا ) لاو زورعما ) هنم دعطق یا لیلا نم رج

 تواو قفرق لو یدو هدشزو لاعتفا ( رازبحالا ) روند هاکم شا ناو

 كنه ( زارحالا) هرح یعع شفطاو رعشلا 0 لاش رد هتسانعم ك

 اهل ناع ادا لا رجا لاق ردهنسانعم قغاچ بولک یتفو ےک كاعرخ ها
 رمل چا لاقب ردهنسانعم قعروف امرخو ردینبم هناي وات ۷ یربوط a نج نا

 1 لا رد هندانعم قاچ براک یتقو مرق كنبریک و نویف كهدارو س "اذآ ۱
 رد هدام ام رو یسددقر ۳ یک و نویق N رب مدار و من زارح ناح اذا موقلا ۱ ۲

 هتسانعم قمی ینافو كمدآ نالوا ینافرمیو ةاشلا ةرح هل لعج اذا لج را رجا لاق
 یدو هدننزو دوعت ( زوزلجا ) تو نا هل ناح اذا میشلا رجا لاقت ردلعتسم |

 كيج (ةرلباو ) هدننزو همام ( ةزارلباو) هدننزو بارغ ( زارطاو ) هلتتعف ||
 شمامشراف یرلیوت كناویح راس هزج لوق ىلع روید هنسیدنقرق تکو هلیرسک |

 لامعتسا الصا ه کصندقدلق رق دوخای ه یاس یال رب دوخاپ هنسیغاس نویف صلاخ

 لاق دنمو رولک زیازحو هدننزو بنع رولک زرج یج روند هیغاب شافوا ۲
 دوی یاقص هلتسانم لوا یه ترج :اش فوص یا ءرح لع ضاع 46 نایک

 هدشزو روبص ( زول ا رردا هشت هننسههلک اہ شلفرف یلافص ما

 قالطا هنسیشیدو هنککرا روید هىو هویف قحهلقرق یو هاه ( ةزورچاو )
 هدننزو باتک ( زارلاو ) هدنزو باصم ( زارلا ) ۳ هب وک رو هب ولح رونل وا

 لاق .ردقح هوا غرد مویم راسو: یسک امرخو ینح نکا 4 رد
 بارغ ( زارا ) هریغو لقلا مارضوا اس سد يا زاد تو لا

 دغاکو نابتشسو نیشیم نالیسکو یدنلوا رک ذ هک هن روید هتسدنفرق لو هدننزو"

 لصفام یهو كءدا ةزارزج ینطعا لوقت روند هنسدنب قو 7 كنسهلوقم

 هزجم ن يبلع و یحدلاززجم ی ا هدو بدع ( زد ) عطق ادا هه |

 هکوب مانوطرب هسک كرلهج ( هرج زلاو ) هدننزو هنیفس ( را ) ردند

 5 (زردار سا اذا نالا تابلا نھ ازور قلا ج لاق رد هاتف قرود ام



 قط رف ( زءرچ ) رفاع یا زراج :ارما لاقی روند هنواخ ریس نالوازم روغوط و
 4 ابا اروم شم وا دزو با ۶ ) زارا ( رددآ عضو مر هد سا هد زو

 هدر هش هکی کوس هد زو هبغ افم ) و ز زاعلا ( هر دم یا زار ةزاذم لاشغ روید

 ۳ یا دا روو ا ل رو کر دس اتوم كلبا عامو هللا هو رب

 وس هد زو لعافن ( زراجاا ) بابسلا هبت ههکافم ههك اف اذا هزراج لاقي

 اب كلد های رر یر الف دوخاپ ال ب۸ و اوعاث اذا اوز رام لاق رد ھے ص اوم

 نايم a ( ۶ وا ال وف ۵ داو لک ءاس ۱ ۱ذا او ز راش لاق رد هنسأانعم

 كك هددازو هج د ( ةز جا ( رد دآ د ابو ی یا و یرکدا هینیم را هد زو

 اذا لح را رج لاق ردة انوم لو ود د وای قش رو پواب زون لوف لھ

 رد هنسسانعم قاوا رایعو راکمو كرز یبرابود تیاغبو طاسوا شضبشاوا بهذ

 كرز یج هرابود تیاغب هد زو ذفنف ( زب لا )او رج راص اذا لجرلا زب رج لاقن

 ا لیپ م یءراف زب ۳ S3 تدیح بح .یاز = وه لاق روند همدآ هيهادو

 ردیف رط نشاط هک هنطا رفا فرط نیر رد# رم تم ند و هزر هک رد حرم

 قالطا تدالب و دوج ردیف _ط ناصع2 هک هدطو رش فرطو روالوا یالطا هزبرح

 یرپا فن دو طط, الع 4 ان ) نفارلا ( ردولارع هر اع ت لقع ص رول وا

 بولپروشو د یک ی رکهدنزو هزي رج ) :س دا ( رود د هر نالوا مظع ونامزید و

 ض» لا هور عقجاو ضبشا زا لح را ضر لاش رد هنسأنعم قوا بوط رد

 ) زام الا ) مو سکن اذا لزا ښار > لا رد هن انعم نحاف تو ود بقع رد و

 یک ی رک برای روش ويد ید وب هد زو لالتعفا هفلوا زا جا لصا هم دیدشت

 كيج ( نمارلا ) بهذ اذا لبللا نم رجا لاقي ریهنس-اذعم كنك بوک هچکو
 عوج هک دونید هلند كناسناو روند هنرادسجو هنیرلفایا "رواج یشحو هیعف
 ودة انعم رشک مج هکر دیعج دكزوم» > و زاهر رح ) ريما 1ا ۳۳ :دب راعیدنساضعا

 ۰ ما ریش هذخا لاش ردا عتس م هتمانعم عوعبو په یروک راما = ه۸تحانم و

 نم رج لاش ردهنسانعم كيشود هدا زو ۳0 جد ( نحو ها ( مجا 7 هربفاذحم یا

 بهذ اذا لیلا شرح لاق E كيك بوشواص هعکو عة اذا مماع

 ىلع هلوا كۆك یراراود هک رود هظط وح لوث حق زو روهج ( زوم ر

 ثانکیا درو و رود و ريغ_بص توب یک هولق كلذک روند و ربورص ضوح لوق

 رد دیماسا زوهرحو رواد ۸ ی ود هدیز رط هما شمالی ی رجاو رود هنکک را

 ردماوعلانب ریبز لاق زومرج نی ورعو رلرید یغد رمارج هکردنطبرب زوم رحونب
 رومغب هدنائاوا هک رودلوا قالطا هبهتس لوش ردلعاف مما ندزامرج ( سارا )
 ۱ ګګ ار ۲

 بویلوا



۷۳۸۱ 

 هناویح و نانا نالوا لک الا عیرس لوق لع لوک ا هدننزو روبص ( زو رز 1

 عیرس وا لوک ۱ یا زورج هقاو لحر لاق رونل وا قالطا هشومو رک ذم روند ۱"

 ةزارح زرح.لاق رد هنشسانعم قلوا ژورح هدنزو دما رک ( ةزارطا ) لک الا 1

 ارگ كنار ( زرلاو ) هلنیتعف ( زرطا ) ازورح ناك ادا سمالخا بابلا نم | ۱

 لکا یاب دودی هرب نایئوا تبا الص( ةزورعلاو ) هلنیتعف ( زرطاو زرطاو ) |

 زرجو زرج و زرجو زرد را لاق رواد هرب نایغقوط روب اعطق دوای نالوا ||
 رولک زارجا یرلعج رطم اصن ملوا ابنابت لک ا یتا. وا تبنالر تناک اذا ةزورو |

 لنو هلن مک كمه ( زارجالا ) زارحا نوضرا لاش اک زارحا ضرا لاشو ۱ ۱
 قلوا نوز یئاومو باودو 1 اذا موقلا زرحا لاقل رد هنس اعم قهاغوا

 ول سوب لود (ةزراطا ) زر یهو تله اذا هفالا تزرحا لاش رد هنس اوا

 هطاحا هوا زود عالم یا وب اب لایق وا رو هرب ظیلخ یغاراط
 (هزرلا) ع اقوا لمر اهختک ادق هظیاغ دسای یا ةزراچ ضرا لاق هل وا نشا

 هدننزو هفرغ ( ةزرملا ) كاله یا ةزرح هلا هامر لاق ردهنسانعم اله هاناخف

 هوش و تقلا نم ةز رحم ءا لاق نوسلوا هنسن راسو هجو اوس اک ی اد ا

 یف كيج (زرطا ) رونید هبهقان لورهم هدنژو نسع ( زرا ) همرخ یا ۱

 زرک هک رد .جزنم هدننزو هبنع رواک هزرجو زارجا عج روند هغاموج رومد |
 سابل هنوک رب صوصحم هب ع ناو هل رسک كج ( زرطا ) ردیرعم یسراف

 ی رولوا هدنز رط یکروک یزوق رار دنا ندنتسو نوبقو ندنب ول هود هک ردیدآ

 هتسسانعف هيد هنس روند هل قاروق هلند( زرا ) مک رولک زو رح

 اهمج یا اهزارجا هيلا ثوط لاقب هنمو رولک زارجا یعج رونید هلدبو ۳

 زرح و ردضشفوا رابتعا صوصحم مجرب یرویف ربره یدرویف ینند نالپ ین
 هطسو 1 هردص یا هزرج هرمض لاقت روشد هالید د وخاب 3 اا

 روند ږیق نکسک هدننزو بارع ) زارا ( رود هنآ یسهقرآ كنهود كکداو |

 هک ردیما ی قد ربهز ن ءافرو ( زا رطاوذ ) عطاقلا فیسلا یا زا رلباب هبرض لات

 دی یاس ( زا رطبا ) یدمهریدسک نکل بوروا یرفه- نب دلاخ لحق لوا
 یعا رەپ نکل بود روهظ قرذل وا هی سس هثسابت قبف یاس هکر دیدآ قلتوا عونر

 یی هنفد هدنرلع وا بولغا یه کس دی دلزار داف ناف و
 تیزر هلکن 1 لابح نالوا ییانم هل هاوا رظنعشوخ تیاغب رولحآ رکج و
 زارج و رد رظنشوخ نامه ردلکد عفتم رخ راس وو اعط رولوا ل و

 ) ززالا ( تلص ظیاغ یا زارحوذ لحر لاش رد هن انعم تبیالص و ٿ ع

 لالا دندشل | یا زراچ سرفو لجر لاش رونید هناویح و ناسنا دیدش یسکوا
 تی ودص هوس ده .

oir۲ مچ هجوم  

١ 
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 هدو ديف ا ما رع زوو ران وا بل ی رظکدد هک هاگنآ راذح رد 1 روس د

 ردننوملم قلوا پوست هیاروا یژوتلا دوهم نب دمع ندنودحم رد,هآ مض وم رب
 لص الا 7 رک یا روا لدر لاق روند هم دآ لص الا ۶ دن زو روپس ) زوالا )

 فاع“ و هروک رب هدنتاضطف بلس عف كلا ن ۳۸ دوشاب 4 ت كنا ( نیزو )

 از و زوج "یشلا زا لاق رده ےس اھم قاوا انار هد زو زود ) زرا ( ردب

 و رد ضد 9 و رد دآ دلبر دنس هکلوا سراف هد زو مةن ) زو ( زیار اذا

 نب دم یلعی وا و یوغللا هلا دبع ن دهم ندنیدم رد وسام هیاروا هبیزون بویت
 دادن ) زارا ( ردنداروا نو زوثلا نھ ی دا و یس و٥ ن میها ر ۱ و تلصلا

 لحر لاش روسد یصک او رونبد ۰ رود و نالوا دیدش و طظیلغ یدوح رو هدنزو

 ۱ زا رم" را لحرا زا لاش رد هنسانعم كلوا هتاف ) نا ركا/) ثا یا زای

 هد زرط رراب و درب بوی« رو كره ر وس یرلفاپا هد زو لعق ) ۳ ) تاماذا

 هبااغم هدننزو لعالم ) ةزرانملا ( علش اذا هشم ف ر لاق رد هن سانعم ثكع رو

 هب)افع ید و ھو کس كلايو یھف كا ( "رإلا ( هبلاغ اذا ها لاق رد هن انعم

 حاولالا ددشلا یا ارت سرف و لحر لاش روند هاویح و نانا نالوا نیتم و

 كنهنسنرب هد غو ردععا هلوكس ث.مهو ىحف كيج ( زالبا ) ( ميلا لصف #

 هذخا لاش روید هن ھر وط كىوص ةطاخ لوق لع روند هن مر وط ب وناقيط

 هنسن رپ هدفو ردردصمهنیتعف ( زآملا ) ءالاب نوکی امناوا صصفلا مسا وهو زاغبا
 پابلا نم ازاح هرج لاق ردهنسانعم قلغو هلقمروط بوناقیط وص دواي
 روند همدآ ولهدوک نیلاقو یروقها ب رسک كيج ( ربا ) هب صصغ اذا عبارلا

 رود ه هام و رفو ےل روند هعدآ نو زو فیش و رود دي او لیح و

 ۱ روند هكا یروق نش اق د وحی روند هک سس ها هد لو ریما ( 'رغبلا )

 كما هدنزو هما رك( ةزابللا ) ارافق ابایوا ارمطف ارمخ ىا اريد تلك ۱ لوقت

 ["ریپج ناك اذا یمالنا بابلا نم ةزابج ریل "ريج لاقب ردهنسانعم قلوا "رییح
 رود دی هع طو هدنزو هرد " (۶ را ) رد هنسانعم كيىك هدنزو "رن ( رلطا )

 یس هدننزو هچرحد ( ةزبألبا ) ةعطق هنم هل عن ۶ یا ةربج هلام نم هل رج لاق

 اذا لحرلا زب اج لاش ردانععرب یسکیا هروک هايي ح راش رد هنس لاتعم را رف و

 لاقب ردهنسدانعم كم "رمت مت هلیوکس كنار و حف كيج ( زرلبا ) ىس و رف

 ردهنسانعم كليا لتقو ایحو الك ۱ لكا اذا لوالا بایلا نم ازرج لحرلا زرح

 هس اذا هزرج لاقن ردهنسانعم كم رود هلح اغا راي هلکنکدو هلتق اذا هزرح لاق

 رک ذیساک رول وا قالطا هرز سنو ازرجو هعطق اذا هزرج لاقب ردهتسانعم كمکو

 رورللا



۳۷۹ 

 ارب "ریب لج ازاب لاق ردهنسانعم قالوا لاله هدننزو دوعف ژویلاو هلبوکس

 نالف لاقبو شاع اذا لحرازاپ لاقت ردهنسانعم قلوا هدنایح و كله اذا ازویو

 لاله روفلاق نامه سهشای یو تای نا ینیدروا یعی هب شیعنال یا مر ريال

 ندننک وا هکرديجاهن هنر لوا ینعی تلف ۸ یا هثیمر ربت ل نالف لاق و رولوا

 رل روق بوافر راکش
 رد هنسانعم كیشنب بول وکو ا هراب هلی وکس كنم رهو یصف كنات ( زأتلا ) الآ لصف )

 بول هنیزب یر هدکنح کاکو م ملا اذا ثلاثلا بابلانم ازأت ح رلا زأت لاقت

 هدننزو فتک ( را ) اولاد اذا برا ق موقلاژأت لاقت ردهنسسانعم قعاچ
 بوضعم یا بت ربع لاش رونید هکشا ول هدوکدنوق ي وص واکنرد د یساتعا

 نا هدنسهداه هک رد ریش نالوا کللاراد كنلابا ناضاب ردا ( ز ربت )یا

 لوش هدننزو زحام (.زراتلا ) ردهلیا تس هدنسهدام یعابر درد. نا یدن) وا

 شاپ یازژ را لس لاش هیلوا یرا تبوطرو حور هدنآ هو هب هنس سای

 ردردصم ند وک دم زرات هدنزو زرغ ( ززا ) روللوا قالطا هنمو هيف خورال

 یمقجآ و ٿانو سبب اذا عیارلاو یناثلا بابلا نم ازرت زرو لجرلاو "یشلازرت لاق ا

 ةع رص اذا هزر لاقب ردهنساتعم قلاج هرو عاج اذا لحرلا زر لاقت ردهنسانعم

 كفل ءراب یسیرحا هلغمالتوا ریاچ ولتوط نانلوا رعت وغارمق یمسف یعو نویقو
 ( زارتلا ) اهفاوجا عطقتف یدنلا هيف اشيدح لكا اذا متغلا زرت لاقب ردهنساتعم

 | یزلتدروط نامه هک روید هغلتخ رق نالوا ضراع هنعسق یو نویف هدننزو باغ
 يته ( زرتلا ) ساعقلا یا زارتلا معلا باصا لاقب رارولوا كاله بوش ود هد رپ

 دجاذا عبارلا بابلا نم ازرت انا زرت لاق رد هنس انعم قکوط بوسک زون وص

 لاقب ردهنسانعم قمهلواق بولیک ود نوت یرلیوت یغروق كنود یشاب ندتلع ربو

 هدشزو دوعخ ( زوزنلا ) ابماصا ءادنم اهروعث تبهذ اذا لبالا بانذا تزرب |

 ( زارتالا ) دتشاو ظلغاذا ازورت "یشلا یر لاق ردهنسانعم قلوا تو ظیلغ اکر |
 اذا ییا زرا لاق ردهنشانعم قلق سب ابو بلص یهتسنر هاب سک كنه
 هدنناب نیع ردو ستم هنظال زوع عر هلیصف كنات ( یزوعرلا ) هسیاو هبلص

 ىلع روند هبمود كکرا شمش را هلاک یلوق هدشنزو ظیالع ( زمارتلا ) زدموسم
 ( هرهلت ) روند هنالوا هلوا ررتد یشاب نکردیا لکا فلع هلغاوا هحوق تب لوق
 همسر وب یناعع" ردبقل ییایبصالا مساقلا وبا هلل رك كنهددتشم مال و ىف كنات

 هلیعض كن ( زوتلا ) یدلیا رورم هکهتن ردشلیا طیض هلا هدح وم یاب یراراسو |

 رز و قلخو ةعیبط یا نسح زول هل لاش ردهنسانعم تیجم و قلتو تعط 1

 دی هتک لوش و لصا یا مب رک زوت نم وه لاقم ردهنساعم داینبو لصاو ردیدآ ۱ 1



4۸ 
 ل ل

 دجا ن ها دره مسافلا ویا ها. را ڪڪ ك دد ثم مالو كتاب (ة' راب رد هنس اعم

 ردفا طبض ها هیفوف یا هدناسنا باتک یاهم دیش یرفم ما لاهفص الا
 ییدشاط هرکضندکدلکچ لبا کرد صم نیط هب مک كثره ( ریبالا نبط )
 ردیممجنا ظفل ریاباو ردا ریبعت سولبا نبط هماع ردفج هلوا روماچ نالق هدر رپ
 ( لا ) روتید هبهود كاک را نالوا ددغو ظیلغ هدنزو یطبح ( یا )
 هر لاق رد هتسانعم قفاق هوا هلدشو فام یدآرب هب ورکس كنلهو یف كاب

 یکیا لوق ىلع هللا قابا و لا هنکو ک كمدآرب و افینع هعفد اذا ثلاثا بابلانم ازم
 یاکبوا لج او دیلا هردم بز اذا انالفرم لاقب ردهتسانعم قمروا لا لا
 هر و طالع ن جاج نداغتا ردب دآ تعا رب ندن ساق ملعوح رب و ديلا

 یزاسطا نح رادبع دیبا هدننزو زابمش ( زاصاا ) ردند وک نا اب رمیاا دیاعت نی

 یرلک دید ناف وطظ هکر دنا هدنظال یزاب هدنزو زار ( زابلا ) رچنا انس ردچ

 رولک ءاز ی كنظفل یزابو رولک نا ربیو زاوبا یی روید هشوق یراکش

 ناژاب و عفرلاب زاب لاقبو رونلوا هداعا هدنسمدام یزب یلاعت ها ءاش نا یک اق

 زا ن صفن ی نیسح ردندیماسا زابو ماورک زا و و نایزابو راب زاب و زاوناو
 ردیودنم هنیدج ردندحم هک یزابلارغ نب نیسحو ردراثدحم زاب نیا دمع نب مها را و
 دهغو ليما نی دج نٻ دجاو لضفلا نبا دو نايل” نب مالسو مهاربا نب دایزو

 یدنا وا رک ذ هدنسهدام یظفل زاب نالوا نیهلازومجهو ردرلئدحم نو زابلا هیودج ن

 هزاه ینیع هعفدرپ ردشلوا عفاو شالت هدنسهدام زاب وبشا هک ردیف هک رد مجرم

 لتع و ردشفلوا مسد قردلوا یاب لتعم هدهعقد ریو قردلوا واو هعفدرب و قرلوا
 ال رک اما ردلزوکهن لوا هلقفلوا حملت هنف.دل وا ذوخأام ندنسانعم لواطت هدناب

 هکیدلاف رد_دفلوا توکس ندنراذوخأم كنالوا نيملا لتعم كرك و نیعلا زوم
 ذوخام ندیس راف زاب پولوا صوصخحم یر یزاب هلکش د زاب هناعوط ید هدي راف

 (زابزاخاو) هلیسانب هرزوارمک لرلاز و همه یاخ ( زابزاا ) ردو بلغا قتلوا
 كم هاو یححف كنالوا یاز ( زابزاخو ) هلیحف كاز ( زابزاخو ) هدننزو ساط رق
 یمسک كنالوا ( زاب زاخو ) هلرمک كنهینالو یعض كنالوا ( زابزاخو ) دلیعخ
 هاپرح ( ءابزخ و ) هلیئالث تاکرح كناز هدننزو ءاعصاق ( ءایزاخو ) يمض كن ها و

 هکنیس عوار هلا ینیون كنديالو یعض كمالوا قرهلوا فاضم ( زابزاخو ) هدننزو
 کرد ج داش ردهباکح ندنرلیدرزو لوق ىلع رولوا هدرا رنج و هاب هک روند
 ردا تلالد لاس تصح و روهظ یایا را كنیسوا اریز ردندلاثما بصخا زابزالتا

 رولوا ضراع هدنرازغ ونو هدنرلنوی كناسناو كنهود هک ردندآ ضرم هنوکرب زابزاخو

 كنايو يحق كناب ( "رببلا ) یک ر ونس روند هیدکو ردیدآ تابن هنوک کیاو

 رایوکس
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 اهقاس اذا هبادنازب زب لاقي رد هتسانعم كمروس هللدشو فنع ی هاد هدننزو هلراز

 | قجاق و اعیرس راس اذا لح رلازپ زب لاش ردهنسانعم كروب هلتعرسو ادد

  زب ربیوه لاق ردهنسانعم تکرح ترک هلتعرسو رفاذا لج راز زب لاقی ردهنسانعم

 لاق ردهنسانعم كليا حالصا بوشیرود ههنسنرب و ةعرسسلاب اریشک رکو یا

 لاقب ردهنسانعم قمالغرا بوصراص هلئدُش ی هنسن رو هما و هللاع اذا هزز

 اذا هنم *یشلازیزب لاقت ردهنسانعم كليا بلس ندمدآرب ییهنسنربو هعتعت اذا هزز

 "یشلازیزب لاقت ارد هنسانعم كليا تبغر مطق ندنآ بوت ۲ ندا ییهتسنرب و هبلس

 یرو اسلا هللادبع ل میها ربا ندنبندحم هلیعص كناب ( ۳ ( هدر مو هب ی راذا

 ردرومشم ثتدحم هک یمو ملا هر نب مساق و رود فن یی هک ردپ رعد یس دافزب ردبش

 ردیسواز رک نبا هک یربلا دج نب دجا یدیا ءارق یدالوا عروج ردلیصف كتاب
 ردي كلاب رداد ع هک هز ن.لیع ن هلادبع ن دنجا ندو ردندالوا لس

 ) زغبلا ) ر دیحاص ا هریک فیاصت رد رغم کلام هدشزو هنیفس ( هزیزپ نا )

 لاش رددنانعم قمروا هلکنک.د دوخاب هللا همت هلی وک فارم نیغو یحف كلاب

 روید هطاشنو شبنجو اصءلابوا لجرلاب هبرض اذا ثلاثا بابلا نم ازغب هزغب
 كلا طاشن كر بوروتک هشنح و قو یهودو ظاشن یا ره وذ سرف لاقت

 كلغ ( نعابلا ) طاعتلا نم اهکرحم اهکرح اذا اه اب ةقانلا رب لاقل رد هتسانعم
 یک براغو لهاک ردعتاوب و رونل وا ربپعت | E هکر ونید هطاشن و قوس هاب سس

 لاقت رداهنسانعم یا ربتو تدحو ردص وصحم هطاشت نالوا هدنبسف هود لوق ىلع

 كلامتمو مدقم هدابلوا دوخاي نالوا هرزوا روعفو از اعادو ةدح یا عاب هیف
 شحاف و هيلع مدقم وا روا یع م قم یا عاب لحجر لاق روشد هیسک نالوا

 ولرد رب ند هب زخ بایت ( ةيزعأبلا ) 13 یا عاب لج ر لاق روید همدآ راکدیو

 قجاق هدشزو هحرحد ( ةزالبلا ) رولوا هیبش هریرح لوق ىلع روند هسشاق

 یاعطوا دع اذا زالب لاقیررد هنسانعم كم رکسو رف اذا لجرا زالب لاقب رد هتسانعم
 زعلب ( رملبلا ) میش یتح لک | اذا لحرا زآالب لاش ردهنسانعم كع ردق هبوط

 دنیلغ و بلسص ا اضعاو روند همدآ رودو و ردندنسامسا ناطیش هدننززو

 ) زلبلا )روند همالغ ظیلغ و بلص یدو هدنن زو حج رذ لا ( روند دالغۋا 1

 "لوقا لع ولهدوک یریاو ریصق یا زاب لجر لاقب روتید همدآ رودوب نمک
 كلیا ذخا ی هنسن رب ندعدآرب ر هدن زو لاعتفا ) زالتالا ( روند هن واخ هفیفخ 1

 ةرلابلا یهو فلوم هدننزو هلعافم ( ةرلابلا ) هذخا اذا هنم هزلتا لاش رد هتسانعم
 . ندناد رفم ضعب نکل ردنا اضتقا قلوا م ہا هرز وا داع: هلکلا دا ز زا هدشاونع

 I دل 5 ندنباب هلعافم ءرزوا یتیدشوا طابتتسا |



 توو زا

 ردپ«ا یدح كيدحم مان یطاع الا نسسطا ن یسرم هد زو هب و رشت ) هزور, (

 كولن ردپ زعم یسراف زیور, ردهدزااز یخدزاوراو رکو یصف كاب ( زورا )
 یدیا ورخ یفل هک رد ناو رشوان نمره نب زور, دارم ردړغا كهاشرپ ندر
 ( زوغرلاو 1 هدئلزو ذفلق ( طرنلاو ) هدننزو راج هلا ءم نيغ ( نعرا )
 یزافوب هکرونید هدسیرواپ رفضا هدنزو لایرط ( زاغملاو ) هدنژو روفصم
 روالوا قالطا هدقدراو هنسهن رک یقلوارزک بو روب هیسانا لوف ىلع روت وا ریپعت

 هزاغ رو هنعرب هدنابوم ردفج هلوا یسیروای كنب رفص ناپ روک هاب كحراش
 نالوا باوص ردفوعتوت لوف لع رود همذآ یوخد هدنزو دفا رو روید

 یب بایت یناطم هلیسهدش كيازو یصف كلاب ( "ربلا ) هلییدقت كباز ردةلوا رب
 بای و ندای لوف ع رووا رهپ#ن زب ید هد:4اسل هک روند ةن هدام ساب

 ۴ اثموا باكا یا ربلا هیلع و دیز ج رخ لاش روند هنعاتموا نالوا ندنس4 وقم

 یا لماکزب ف یز لاقب يک هدزو مق رونید هحالسرپو اهوحنو باثانم تولا
 ازب هزب لاق هنسانعم قلوا بلاغ رولوا ردصم هد زو نیلخ یز زو زو حالس
 هب و زب لاقي ردهنسانعم كليا بلسو عزب ندهسکرب ییهنسنرب و هبلغ ادا یزپ و

 لاقي ردهنسانعم كليا ذخا لا افحو رهف ندید آرب یهنسن رب و هبلسو هع اذا

 صولقلا ىلع 'رلارخآ و ردیدآ هیرقرب هدقاعزب و رهفو ءافحم هذخا اذا هتم كاز

 هدننزو دادش ( زا ملا ) رونید هننیاهن كياچ رملاز و ردموسرم هدن هدام عتخ یلش

 نیئدحم زازپ و "ربلیاب یا زا زیوه لاقی رونلوا ریبعت یبزپ هکرونید همدآ ناتصزپ
 یساقلازازب ن یسیع یان یبیعو ردندرلن آ نالیغ باطوا ردنعاج رب ندنس«مز

 ( ةزا ملا ) ردیدآ هدلبرب هدننیب همه هباراذم زاز و ردسكلیا ثیدح تیاور

 راک كناب ( ة بلا ) رونلوارپعت كلی>زب هکروشد هتفرح قلزازب هدنزو ةباتک
 هه یا هندسح ةزب وذل هنا لاقي روند هدفایقو تنیه و روید هح ال یدو

 یندو, هدننزو لاعتفا ( زا رتبالا ) رونید هحالسو هغارب یندوب هنیتعف ( زاربلا )
 هب هناسن رب ندهسکرب و هبلسو هرع زب اذا هب و ربا لاق رد هنسأتعم كليا بكسو عزب

 رز ( نان ) رهقو هافجب هذخا اذا هنم هازبا لاقی ردهتسانعم قل آ یک ارور
 هکر لا رذک لوق ىلع رونید هالغوا نالوا كالاچ و تچ هد غسو ربس هدنزو

 دی 4 ول رومد نالوا هدنرعآ كک ور وک كح هیافوا شتآ و روند همدآ ن نال وا

 هساپسپ هکردیعا فورعم یاودرپ و رونید هجرف و رونلفوا شتآ هلکن آ هکرونید
 | هدننزو طبالع ( زیا ریلاو ) هدنزو ذفنق ( ملا ) ردقحهلوا وراد نانلوا ریبعت

 ۱ هک رونید همدآ لوشو روند همدآ نالوا هک ر اردک نسمارآ یک یشوق لاج هدرلنو

 (ةزب ملا ) یکینالسرا یکهیلوا یتعاجمشو هرهز نکل بولوا دیدش و یوق یدوجو

 هل زا ز
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 موقلازربت هل لح ةلهک ة رها وا نساحلآ ةزراب یا ةزرب ةارما لاش روا ردیا |[ و
 رونلوا قالطا هیدبقع نالوا هدغاط هزرو هفیفع یهو نوئدع+ و اا نوسلح ۱

 لدن دع زد دآ هبرة ر هدنساضق قشهدو ردیععا یسرف كساد ص ن سابع نداهتاو

 کر دنمسا نواخ هه رو ردنداروا ای ن ثعشالا ن ورم ماو دم نب زب رعل ادیع

 هنر هد هیحات قم: ندنسرح او روابس و ىدا ىس هقتعم كاما ٹن هحاد |۴

 قبلا نيسلا ن ةزج فياصالا بحاص هلاه رواد یهزر هدنتسسن ردد آ

 ( یژوللاو ) هدشزو زرط ( زرللا ) ردیس هو تعاجرب (هژروا ) رددازوا
 هلغاوا هدنش وه و ضرغیو فرفع هکرونلوا قالطا همدآ لوش هد زو یزرط

 یا یزریو زرب لحر لاق هلوا دمو قووم هدندنع هلح یریدنو یارو لقع ۱
 هلغاوا ضرغیو فیفع مدآرب هدننزو همارک ( ةزارلا ) هآرو هلق قووم فیفع
 ناك اذا سمالنا بابلا نه :ةزا ر*لح ازر لاق ردهنسانعم قلوا یأرلا قوئوم

 ردذوخأم هد هال هرم هللاقتا هنسانعم تعفر ندنسانعم هدام لصا انعمو ازرب
 نا رفا هلتهح تماشو .تعاص دوخای عو لطف مدار هدننزو لیعفت ( زیرا ) |

 الضو هناا قاف ادا از رەت لج راز رب لاق رد هتسانعم قلوا قیافو بلاغ هناا و

 ىلع سرفلاذرب لاش رد هنسانعم كلما مدقنو قبس یرانآ راس تآو ةغاجشوا

 هتمالس بوراتروق ندر طخ لو ین ار غلوا 2 رکو تیاغب تاو اهقبس ادا لبا

 كلبا هراکشآ و رهاظو هاگ اذا ا سرفلازر لاش رد هن ساتو یقه رقح

 ( یزرالاو ) هاب رمسک كنم ریه ( رالا) هنيو هرهظا اذا یار لاق رد هنسانعم

 یزب راو 2 ربا بهذ لاقت هیل وا را نشع هک روتید هولا صا )شا هلتسن یاب دل ام" ۱۱

 ( زر) رد, دآ هدلب رب هدنن رف نامرکو ردبدآ یس رف ڭا هک مان ینرطا سد ( زرابلا )

 ردنداروا يدنکلا سماع ن ناهلس ندید رددآ هبرقر هدنساضقورم هلی اب

 لوذ لع رول وا یم ع ما هيد و رلارډ هکر دد ۲ هیعش رپ هدننز و هذ رغ ) از

 هزر و ردف و رعع مر ند مانا ) هژرب مو ) روند هزر هاب ر ره رد هب عش کیا یا

 ندشدح باحا هدننزو ید زک ( یزرب ) ردیععا یدح كندحم مان هللادبع نا را( ادبع

 هدنساضق طساو هدنزو یرش ( یزرب / ردیشل یزورلا لضصفلا ندع ماح وا

 دادند و ردنداروآ ناهربلا ن ندلا یضر ماما نالوا سم حک "یوار رد ه رق رب

 لاقت ردهنسانعم قمرقح هرهاظ یی هنسنرب ( زاربتسالا ) ردیدآ رکید هيرقرب ندالاعا

 روسکم هکزولوا هاک و هلیعف كنات ( نیربت-) رهاظلا عب هج را ادا یشلازربتسا |
 هطئاف هلبرسک كلاب ( زاربلا ) ردیسا روبشم ربش نالوا یسهدعاق ناچ رذ آ رولوا ۱
 یدنلوا نایمدمداملوا هک مع رد مجرب یف كا .حراش رونلوا قالطا |

 اردد هیحاترپ هدنساضق دادنب هلیض هارو یخ كناب ( زور زارپ ) صلاخ يا
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 تبج راد هیت رلاوحاو ضرع ینرلزوما هنسیدنک سان بوقح هحراخ نوحا

 نا رثبو هابط رولک ژوژوبو هدننزو سلفا رواک زوا یمج روند هنشوآ نافط
 قمدوا هفرمو هیوکسس كبو 4 یاحو ىف كلاب ( زصلا ) 4ك كلاب رولک

 ىاخو یصف كلاب ( غلا ) هزکو اذا ثلاثلا بابلا نم ارم هرب لاقي رد هتسانعم
 اذا ثلاثا باباا نم ارت هنیه رگ لاف ردهنسانع« قم رفح زوک 4 وکس كندمهم

 هگ رد ر ردبم-ا هفناط رپ یھب لیحر ندسان هد زو راسا ( زاغ ( اهأقف

 بشک هدزوا قاوا یراصاو سوج هاب یسیلاها بولوا رهشر هدناتسکرت زاځا

 رمت یزاپ هکرونید هار قجآ هدننزو باد ( زارملا ) ردموسرم هدایفا رفج
 با قحآ لوے هروک های كحراش ءاضفلا یا زاربلا یا ج رخ لاش روت وا

 نبش هیداپ باعا هیلوا یمهلوقم جاغاو شاطو انب قجهلینوق هدنآ ۸6 رونید
 تياغو تیلاح ندنراکدلیا ج ورخ هبدیلاخ هنکما نوعا تحاح یاضق هل لاوا

 ( زورلا ) ردندیماسسا زاربو یهتنا رلیدلیا لامعتصا هدتجاح یاضق هلیسهفالع

 ادا لوالا بابلا نم ازورب لح رلازرب لاق رد هنسانعم قفح هارت هدنزو دوعق

 لاق رد هن اهم اوا هراکشآو رهانن هرکصندکدنل کو ءاضفلا یا زا ملا یا ج رخ

 لج راژرب لاقب رد هنیرلانعم زورب نبته ( زربلا ) ءافلخادعب رهظ اذا لخرلازر
 یندو هدننزو لعفت ( زربتلا ) نینعلا ف ازورب زرب ىن: عبارلا بابلا نم ازرب
 هدزوا روکذ» هحوو ءاضفلا یلاز ب اذا لحرلاز مت لاق ردهنسانعم ققح هاب

 اذا لجرلا زرمت لاق ردلیتسم هن انعم قبقج نوتا تحاح یاضق قرهلوا زام

 شاشوا هد زو لاتف ( زارملاو ) هدو هلعافم ( ةزرابلا ) زارملا ىلا ج رخ

 ةزرابم نرقلازراب لاش رد هن اعم ققح هنادیم وشرق همصح ندرواط نوعا

 کیا نوخما كنج هدنزو لعافت ( زراتلا ) برا یف یتعی هیلازر اذا ازارو
 ازرابب لاقب و نازرابتاه لاقب ردهنسانعم یمشج هنادیم وشرق هنبرب یرب مصخ

 قجآ ییوئکم هلک كنهمه ( زاربالا ) هبحاص ىلا هتعاج نع اهتم لکد فنا اڌا

 صااخ زارباوزوربمو مرککزربم وهف همشن اذا باکلاز را لاقب رداعتسم هتسانعم
 كليا كنهآو مع هرفدو زيرالا ذخا اذا لج راز را لاقب ردهتسانعم قلآ نولآ

 جارخا هرهاظ یهنسنرو رفسلا ىلع مع اذا لحرلازربا لاقب ردایعتسم هنساتعم

 هدننزو مرکع ( زرماا ) رهاظلا ىلا یتعب هج رخا اذا "یفلازربا لاقب رد هتسانعم كلعا

 ندزاربا دوشنم یا زوربمو زربم باتک لاقي روید هبونکم شاجآ ( زورعملاو )
 سام هدسنزو هزرش ( :زرملا ) ردهرزوا سايق ريغ ها" ةغيض هلفلوا لوعفم

 هدننب یوق هکروتید هنوناخ لوسش لوقا لع رونید هنواخ نالوا هراکشآو رهاظ
 خاصم تیشء و زوما ةيوسن هلغلوا هنسو بولوا هقیقع اهناذقو هرذمو هیتع

 ردبا

| 



 51 یا ززا سلحا و لاولا شا لوقت روند هاج ولط و رد هنسانعم قوص ۱

 شا نیس هأبا روه رک اودیسا باسخ هنوک رب ند رگ *یرام ززاو سانلا نم

 قرا كمايا د رع هد رگ هرود دارم ردنزاسع و كياق وا ندا لخاد

 هر را تعا رد هرود ارز ردنا دخ نالوا ثوافتم هدن رس هلا دیس هرود هکس اضتقم

 هکر رک ز وقط یر Ss هدنضعد دكروهش روند ا ر3 اط SIL نالوا بوس

 هنس هک باتفآ "لماک مزود و رولوا نوک ترد یللا زویحوا ندشیدلوا صات
 رب نوا ند هن رق هیسعش هنس هلتهح و رد مو عبدو شب شقلآ ژویحوا رونید هیسعت

 هرشک lên ززاو رولوا هدایز نوک وزد رب لدن و زح رب یکی دلدسحاو مو و نوک

 ف لوقت روند هفوغوص زب زا و یدنل وا رک ذ هک هم رد ردصم ) زی زالا ) رونند

 رواد روا كب و هنسانعم د راب روند ههنسن قوغوص و درب یا ززا انمو

 قا رهط زا و یدناوا رک دذ هک رد هنمانعف قعاسف لاله وح ليڪ كوه ( زالا )

 اویا ج ارجو معرف یوق نایب و N ۱ قرعلا زا لاقب ندهتسب اتعم
 ی هقانو اهعماج اذا ةيراللا زا لاق ردهنسانعم تلنا عاجو ردهنسسانعم قغ

 رد هنسنانعم كکود وص و ادیدش اا اذا هقانلا زا لاش رد هنسانعم قغاص كم كب

 ( الا ) هالغا اذ ۱ ءالا زا لاقت ردهنسانعم قءانیق یوصو هبص اذا ءاملا زا لاق .

 ردیولقم ندنظفل.رفو هک اپوک ردهتسسانعم قمار حص هل وکس كناف و یحف كوره

 ردهنسانعم زافو كمك هلعع رس هدننزو باتک ( زافالا ) ردلدیم هه رم یواو ینعب

 یکینیدلوا تغل حاشا هدنظفل حاشو یعی حاشوو حاشاک زافوو زافا ىلع انآ لوقت

 تسوادم هتیش رب لینوکس كمالو یععف كنممه ( لالا ) ردتغل زافا ید هد زافو
 تحف ( لالا ) همزلاذا اكا با بلا نم الا ملا و "یا زلا لاق ردهثسانعم
 قلق اذا عبارلا باسلا نم الا لجرازلا لاقب ردهنسانم قلوا رارقیو برطضم

 لباس ندرف ر یر کرد هتساتعم زنا ناتل وا کده
 پد هلل رسک كن,نمه ( زوالاب) ردفصعم ندرخآ ابهدجا دوخاب رو د هدوهمم
 رعت زاقو ريصق طيلغ یا زوا لح ر لاق رونید هرودول نلاق یسهدوک هدننزو

 ندروک ذم یانعم ارز رولک نوزوا یی هنسانعم طب رونید هنشوق وص ناتلوا

 ( ةزوألا ) ردرلشلبا ریسقت لا كدروا یرارباسو یرمشجمز کرد جرتم ردذوخ اب
 ( یزوالا ) زوالا : ربشکيا ةزوأم ضرا لاق روند هر قوح یزاف هدنزو هدسأم

 هکر وب ق رای وا ۳1 یشورو تآ ولشنح هل دمو مع كقلا و هاب رسک كنه مه

 لأنش روئید هکعرو كرهدنا داقعا هبناج ربوا هاکو هبناجرب هاک لوق لع رود |
 نباطا دحا ىلع دتعب وا صقر امف هيثم یلهو یوزالا ىش |

 هکر دتغل هدنظفل یزاب هلیوکس كنة رمهو ىف كناب ( رأبلا ).ةدحولا ءابلا لصف ||
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 تف رو اهرم تدالاذا تزراو لا تزرا لاقب ردهثسانعم قمروط هد رب
 اذآ لیلا ثژرا لاقب ردهنسانعع یقاوا قوغوص كب ههکو اناکم ىف تتِبو هيلا
 رد رافصو ندل وا يانعم هد زو روبص ( زورالاو ) هد زو جاع ( زرالا ) تدر

 كلارو ىف كءزمه ( نرالا ) روند همدآ نالوا رولرزو بوط روط یک فرک |]
 بسانمو ماله هتبرب یر بویلوا نایذهو ناشب رب هکر د هن-أتعم مالک مالا 4یوکس

 رونص زراو هماشا یا دمالک ززا نم تبع لوف ردرابع ندنسلوا مطا و

 غاط هک ردیمسا ا روش دوخاپ روند هنعو كک را لوق لع ردیما كن ام[

 ہرا (ةزرالا ) ردد زا( ز هد لېف ك هزه رودوا رعت ج درا لئکیو ید ورم

 قوغوص و :دیدش دیوف یا ةزرآ دف لاقن روند هیهقا نالوا اناوتو زواب هد زو
 شااص لوک هدنرب و ةدراب یا ةزرآ بل لاق زرد ڈرو یدآ هکرونید هبهمک

 هدنشنزو ربما ( زیدالا ) هال یا ةزرا ةره۶ لاق روند هجاغا راوت-او تباث
 هندی و دیس كن هلسفو موقرو هنسانعم عیفص روند هتوطر نانلوا ربیعت وغا رم

 یا را مو لاقب روید هئوک قوغوص و مهدی یا موقلا ززراوه لاقب رونبد
 تدح و هاه روند هنککرا دواي هنجاغ آ ماچ یکزرا هدننزو هرم ( ةزرالا ) دراب

 سل ( ژرالل ) ردیج انآ مداب یبآ هک ردیمسا نزرا جش لنصف ( زرالا ) ردنوحما
 زرالا ( یأیلم یا یوا وه لوش هنسانعم ایم نوشسد هر ق هن هدننزو )

 هدننزو لتع ( زدالاو ) هدننزو دا هلديذدت كازو یعض كنار و ىعف كلمرمه
 ) يطاق نا كلهه ( زرلاو ) هدنلزو بط ( زرالاو ) هدننزو لفق (.زرالاو
 ) هدننزو لباک ( زر الاو ) ردلدبم هلون ءاز هکهلیوکس كنونو یعض كنار ( ناو

 ) فورعم بح یعوجب ردیلقت یول عارک راربخآ ییا هدننزو دنعع ( زرالاو

 یژر هک ی زرالادج نی تباث حور وا لدن دع ردلغ نانلوا رییعت ر رب هکر دیسا

 جد  eزب زالاو ( سەد كياز زو یتخف ا . ره ( زالا ( ردب وسنم هنعس )

 ) ديدش لوف ىلع ردهنسانعم قما ايق كبكي كلموج هلیعف د لھ ( زا زالاو |] .

 لوالا بالا نم انازا و ازا و ازا ردقلا تزا لاقت .دهتسانعم قمانق قرهیلوا | ۱
 لا رد هنسانعم قخای شت آو دیدشلاب سیل نایلغ وه وا ابنایلغ دشا اذا ینائاو || |

 اذا هیاضسا تزا لاق ردد-انع. ثمهدل روک وک ندقاريا و اهدقوا اذا راثازا

 "یشلا زا لاق رد هنسانعم قمالغ را بودهربد ك ب كب ی هنسنر و دیع نم تتوص

 هدرلن ون هدننزو لعفت ( ززاتلاو ) هدننزو لاعتفا ( زا"رتیالا ) اددش هکرح اذا
 تززاو ردقلا تارنثا لاق ردهنسانعم قمانیف نمندشدوخ ای قایق هل دش موج

 (ززالا ) ليتنا ادا لجرلا رتئا لاق ردهنسانعم لاتا زا رعیاو تزا ینعج

 قلراط و ءالتما یا ززا هنلجم ق لاقي روند هغلوا ولط هلا سان سلجم هلنیتخف
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 هيف یدام اذا ممالاق متعا لاقب رددنسانعم قلوا لغوتمو لوفتم یدازوا
 هب هنسن ریو هلقع بهذ ادا لج را میئسا لاقب ردهنسانعم قلوا لئاز لقع یار ور

 رهوتسا لاو رمالاب_نقیتسا اذا لحرلا مثسا لاقب رد هنسانعم كلبا لصاح نیش
 یا كالباپ سا لوقت ردهنسانعم كلا هلدابم هلارخا "یش یبشر و واولاب

 ندربج كولم لوکس و ی كناه و كاب ( وذ ۱ اهربغ البا اب لدیتسا
 یذ ہللا لس ءارلا فرح مت یدنلوارکذ هدنشهدامره ,( رملا ) ردرقل كرب

 لعو تادوحولالطفا ىلع تاولصلاو تالادا مق بعم یذلا هدجلاو ءال ١لا

 لع اذه نم قیام مااب تقفوت نا باسا یا بالا تاما کلا لوا هاا و هلآ
 ا و Al ال و یش لک لع كنا لاونملا ما و لالا جا

Ee.سا زی لصق و جم یازاباب  

 ) ا ) همدان زو SR ۳13 زوبالاو 7 و NS رم یابو یک كنم مه 13 الا )
 له سن بویمشیا هدرب رب الص لوف لع كم رایت وردا روە يآ هدننزو یدج |

 یزیاو ازواو ازا یظا ازا لاقب ردهنسانعم كمك بودرکس یرغوط یک قوا

 مسا هکلب ردلکد ردصم یربا ضعبلادنع هودع ف قلطتوا بثو اذا ینالا بابلانم

 لاقب رد هنسدانعم كمک بود کس كرهتلکد هدارآ:ناسنا زواو راو رد ردصم

 لا نرل عت سم ةن انعم . كلوا :ءاشو ی موم 3 هودع ف حارسا اذا ناسنالاریا

 ینباذا هبح اصو زی لاق رد هنسانعم كلبا نایفطو دو "دضفاغم تام اذا لح رازا

 روبص (زوالا و ) هدنزو دادش ( زاالاو ) هدضزو فتک ( زیالا ) هيلع

 زاباوزبا ةيظو ىظ لاقب رود ةوهآ ناغرصص ردراغصو ندلوا یانعم هدننزو

 هبهقان یوص نالوا ناقنایط كب هدنصوصخ«كرکبس روا و باتو یازوا و
 4 رجالا ) ودعلاق ییعب ام رپ تناک اذا زوا 2 هد لاق روند هغارصو و

 یک ک رک هفدصب ( زاعتسالا 1 ردد ا لح ررب بوکس كيحو یعف كنه

 دلا یس رد  قیدصی کا وش OL كغكيوس هززوا هحو یمهعاتیط

 لوا قرهیلیا ءاشحارلب ع ل هلوا زمود هد ڪپ داکح ها هدنف رط هقرااپ 1

 کش او ایل ین اذا ةداسولا لع E لاش رونکی وسا هر

 هک رد هنسانعم قمر وط تولیزو بوط ر وط یک کدو و د وعق ) قوا (

 لوالا بابلا نم ازورا زراو لج زلا زرا لاش ردتفص کای ا یدل

 بوریک هللا اجلا هننبا و یک یمسق نالیو تلو عمجو ضبقت ادا عیاراو یالاو ||



 كلوکن واو روند هعضوم عساو رد ماچ های حف تاحو هدشنزو ره 4# رها (

 9و رک اف ی و تا
 2 ۴ ۶ اف ۴۳ 1

۱۰ 

 مهمسایت لاقب ردهتسسانع« كمرونک هفرط لوصو قلآ هاچ لوص یهنسا رو
 هلبلق هاب یا ( داشنالاو ) هدننزو عابا ( راستالا ) رامیلا ههج ف ممذخا اذا

 سشاو مولا سستا لاقي ردهنسانعم كمون ینا كلود ی راک دد مم هد ريز و

 روفیط ( روسیتلا ) رسيا ملا ومتفا اذا اراستیاو ارادئا نورنایو نوريتباو
 لا هلتفاطا و تاومس كني اد هب مک كنس و یف کا ( مرسلا و ( هدس زو

 لقث نسح یا سيلاو روسيا نسح ةباد لاقي روید هنسللفنو هسلآ قایا و
 ( نی روساپ ) ردشلبا رارکت یر یم نالوا مضوف مسا هدارو فوم ماوقلا

 هدننزوملظعم ( میلا ) ردفراع:. هلکعد داب رد.دآ عض وم رب هدي رق وب ندلص وم

 لوقت را ربد هلا و هدیسراف روید هماعط ی راک دنا ریپعت یطو نیداف ۳2 ديما دروامز

 نده دلم نا ىس دن ڪڪ هک ردیبفل تدجح رب ) سس الا ( هروامز یا اسم انعطعا

 عض ومر هدننزو لوعتش ( ز وه:سیلا ( ردشاءا تیاوز لاآلدل | نیس ندنیدنک و

 هدسهسک كنمودو لطاب یا روعتدی 4۶ لاقب روید هیهنس هدومیو لطابو ردیدآ
 ضرا رولوا رلک اوسم العا كي ندنآ هکردیب-ارجشررو روند هیجاج یرلکدنروا
 کروند هغالغوا لوش هیئوکس كنیعو یصف كلاب ( رعیلا ) رولوا تبا هدنارس
 هغالغ وا افلطم لوق ىلع راردا دن هنغازود نالسرا دونا دروق ی ا دایص

 رش ربو * رعیلانم لذاوه للا هنمو ردقجهلوا یدحاو هکرونید یخد هره رونید
 دوخاب نویف هدنزو بارع ( راعیلا ( ردید آ هدلبرب و ردیسا كغاطر و ردیدآ

 هن زاوآ ولتدخ كنسف نویق لوق لع روتلوا ريهت همهم هکرونید هنزاوآ یک
 اضلا تاوصانم دیدشلاوا یرعلاوا مغلا حایص یا اراعع تعع لوقت رود

 یرعلاوا ءاشلا ترعب لاق ردهنسانعم كمهلم یک دوخاب نویق رولوا ردصم راعیو
 رد لوش هدننزو روبص ( روعیلا ) تحاص اذا ثلاثاو یاتلا و راعي

 2 لاقب هلوا ردیارادزم ئدوس هلکلايا لوب نکرولیغاص یدوس اعاد هک روند

 روع هاش لاق روند هود ناغرغاج و نیلادسفتف املاح ىلع لوب تناک اذا ر وعن

 هلک؛اروفت ندروفپ هقا هدنتقو بارض هدنازو هراسب ( ةراعیلا ) راعیلا مخکی ا

 هلغلوا یوص ك هفات لوق ْلط هغ آ هرکصندکد رک وح بوشل ندنسهقرا روغي

 اک | یروغپ بورکوح هدرب هجاجت نيغلوا ردا عاما ندارم هرحا رهود

 اهخونتف اهضراع اذا ةراعم ةفالا لعتلاضرتعا لاق روند هغمردشآ بورتوک
 رعبعت كيك ( رومايلا ) اهمرکل لعفلا الا داق لب لبالاعم برمضت ال نا یهوا

 ردطلغ یره لبا هدارو هنسانعم لبالا رک ذ روند هنککرا كناویح نانلوا

 ردیععا یدح كندحم ماد یراتخاا ی دنا مراع نا نادج هدننزو دادش ( ران ۱
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 هني قاس بلق همدقم رونلوا ربعت سيخ هک رد شد REY امي

 یمج روند همدآ نیکنز ردلعاف مسا ندزوک زم راسیا (  سنولا ) زدیم

 مالارسيل لاقي ردهنسانعم قفلیالوق هتسنرپ هدننزو لعفت ( رسیثلا ) رد ریسایم
 ( راسیتسالا ) درب اذا رال ارس” لاق ردلیتس هتسانعمقاوا نرمماوهو لیست اذا
 قلوا ایهمو مضاحو لیسناذا مالا رمی لاقب ردهنسانعم قفلیال وق هنسن رب ید وب

 ههنا شنلف ناسآ ( روسیلا ) ايب اذا الاهل یسیئشا لاق ردلعتسم هنس انعم
 ردندرداص» نالک هدننزو لوعفم روسیم شعبلادنع مس یارونیم *یثلاش ز ونید
 یش لاق ولوا قالطا هبهننسن زآ هدننزو ریما ( رعسلا ) یک دولجمو لوقعم

 یعشب#ا ریصتلاونا رپسیو نیه یاریسی یش لاق رود هغی یالوقو لیلقیا ریس |[
 ریسلاواو هّلادبع نب دم رسولا واو روند همدآ ناننوا راقو ردیعا كس رف |

 هدننزو ربیز ریسب ردندارمیش ریس ند رفعجوباو ردرلندحم نیسح ن ناولع ||
 قوکلا ناهلس هکربسپ و هلیع نی ریس و ردندنیم ضع ورع نی ریو ردنداحا |
 رد»دنن زو راو لوق لع ردندم یسوم ن ( ریشیو ) رد راع ردا ا

 یاسپ لجر لاش رونید همدآ نابنیوا راق اماد دوب هدننزو روبص ( روسیلا )
 یرسیدو ید روید هلا لوص هکردیلباقم ین هدننزو یرشب ( یرسپلا ) وماق
 نم ءاج لاق ردیلباقم هنع روند هبناچ لوص هلیحف كلاي ( ةرمسلا ) روئلوا ريبعت

 یحف كيم ( نسلا ) یدنل وا ناب هد دام نم, [ یس سقط 3 هنع دص هب سد

 تسک هلقلیالوق روند هنيو وا زا یرلقدان وا ها قوا ب رعلانیب هریک تكنرسو

 هک ردون یروص روند ههود نان وا خذ نوا را لوق ىلع نوڪغیدلوا لام

 یاپ نوا دوخای زکسیرکب ینتاو ع.ذ بول آ هودرب هبیسهربو رلهسک ندیا دارم راق

 هن یمسا كرل هسک لوا ر رب رر هدعب راردیا ناشن هنسیضعب كرلیاپ لوا هرکصن دکدلیا
 ناقح یزسشمالع بولوا زافلوا هسرقح هنسا كيکره نالوا واتمالعرردیا جارخا

 نانلوا ریبعت هلواط الاس هکردبعل یرلکدید درنسمیمضعبلادنع رولوا تسارغ رهظم

 ) نم ( یک یراسو یو وا دغاک رونید سیم هرات ,اقلطم دوخاب ردع ول رب قد آ

 نالوا هدنسهیآ لا هلاعف ( ةسسیلا ) ردیدآ تابنربو ردیسا مضومرپ هدننزو دعقم |

 هنيه هئرسپق لاق ردوب نالوا ح ودع هک هسرلوا كشتب هنیرب یرب رونید هرلیکزج
 اف رب صوصحم هنیرلقلیوا كنسف ءودو هقصتلم ريغ تناك اذا فکلا رارسا یهو

 نالوارکذ هدننزو لعافت ( الا ) ردندحناوفصن ةو ردراسیا یج رددآ |
 ممنیب اوعستقا اذا موقلا سايت لاقي ردهنسانعم كم وب یتتا كنود یرلک دید سیم |
 اولهاست اذا اویسایت لاقب رد هنسانعم كلبا هل ماهه ورسو قفرهنب رب یربو سیا م
 نمایادض لجرلاسسایت لاقب رد هنسانعم قمراو هلوق لوصو كم هفرط لوصو |

۹ 

 ۹ ِ یا



 مدفن یا كنءود لوا و روئید همدآ ندیا ځد ییمود, مات میرم یآ رکذ رماپو

 هد زو هلهاثم ۱ مایا ( ردرابا یعج روند همدآ نالوا نمو کرم کا

 یهنسن رو هلال اذا هرساپ لاق ردهنسانه« كلبا تءالم و قلشاوب همدآ رب

 قفرو داسیلا هئهح ىف هذخا اذا "ىلا های لا ردهنهانعع قملآ هاج لوص

 ( یسیلا قفولا ) ههاس اذا همای لاقي ردهنسانعم كليا ماعم هث ورسو

 هلل وهم نونا هم كمرمه ( راببالا ) ردهسکر ندماش "هلانح هيتس

 نکن زو ةدالولااملع تلهساذا ءا لا ترا لاق ردهشسانعم قم دوفوط

 مموموهف ینغاذ راض اذا اسیو اراسیا لجرلا سیا لاقب ردهنصانعم قاوا
 لسیعفت ( ریسیتلا ) ردشناوا لابعتسا قر هلوا ندایمعع هب رد, هدار و
 رد هس اعم قهروغ وط هناناسآ یرلپک و نویف و یر)ءود كمدآ ر هد زو

 یرالود لوغ لد یدوس تكنشاومو هغكو هلا ةدالو تاب اذا لح اسب لاق

 یهتسنو و اهلسنوا امل رثک اذا منغلا ترسپ لاقپ رد هن سانعم قثوا قوح

 لوالانف ردلیتسم هدرشو روو هلې اذا "یشلازبب لاق رد هنسانعم ق ناسآ

 ۳06 نا ) [ اویل اا ] افا نمک [ یاری همین ] لات فوق
 كي“ [ ةرميلاو ةراسيلاو ] هدن زو باعح ( راسلاو ) هلن ( سلاو ) هلی

 سس و سعد هيف لاق رد هنسانعم قلناس1 رد رلعا 2 تاکرح كنرسو یف

 هفلبالوغمس و دام در روند هکلکنز و ةو یا نسلا هئم ءصسم ورا و

 هلن آرمس؛ هدننزو باه“ ( راسلا ) ردب ذآ عضومرب رسيو ردیلب اقم مع هک روید

 دوخای ردتفل هد مک كلاب روند هاج لوص راب و یدنلوا کد هکر دفدارم

 منم کا كنا یا ندنمهو یرهوح رذ:هل یددن زو ناک و ردوعفا یک

 مرکا ین مالغراسپ و هلیوکس كنيم رولک سمی و هلی رولکمب یمج ردشابا
 دبع نب راسب و رلیدلیا دیمش ین آ یرلایق شا یسه-ق نآرع هکر دیسا مالسلا هيلع

 هللادبع نبا راسب دوخاپ دوس نب راسي و عبس نب رادیو ورع ن راسي دوخاي
 رایو رد راهاح فافطاراسب و یعارلاراسو رمزا نب راسب و لالب نب رامي و
 مالعامات ناللادبعو نايم یرردارب و ءاطعو ردیسا كموحیم یرصلا نسلخاوا

 راس 1 لسمو ردیعءا یردب كن هسک مات بایطا ن دیعس و ردم” یرارډب كع

 هدنمان راسب و ردندالع مالعا مم ےہ یبا نب زاہد و یرہصیلا راس نی لصو یذیتطلا
 ةصغلاوذو ردیعا یابوح عاش م ی اس یا نب ربهزو ردشک تاوذ رفاو ندرابک رب

 ثاکرح كنيس ( ةرسياا ) ردد ۲ كغاطرب هدنع و ردیععا یسرف كلدیا نب نیسح

 لوص هلیحف كنيس ( هرسیمو ) یهلوارکذ هک ردهنی رلانعم انغو تلوہس هال

 روند هرکسع نالوا هدنبلاج لوق لوص و هرهک نالوا هدفرط لوص و هتهج
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 تخ و ِ متین 5 هلنرتحف ( ررملا ) ردیع-ا یدح كندحم مان یتبسلا ىح نیا

 نارعتسا ین ی ی ا وص هلغلوا انا تادش ه رول نم تک

 زد هنسانعم قاوا یساو رو وا هد رلهنسن ولت الص یک شاطهکلب ی 2

ESندسلوا یانعم هلیعف كناپ و كنم رمه ( رالا ) زا ناک انا " 

 5 ره و داد یار 5 رج لاق ردەار قنوم رود كب هنسذ ددشو قق رد

 لاش و رایراح "یش لاق رووا رک ذ انا هتس هک را ( رایلا ) ةدیدش یا ءار
 درب ریدق و فا وم هسا هدن وب بویلوا ر وصم انعم هدعابا نکل عام 1 نار نا رح

 دام اضع رکم روند دز [ هز اص وصح زدخلا بر هنسانعف ترا رح ها رابع

 او ةو رش ) زملا ۱ روند هشنا هدنن زو هرذ ) ةرلا ۱ هل وا عابا ید

 هدیشزو فتک ( رز ) عابا هناکسمشلاو را اذه لاق رول وا رک هب وک عابا

 هل وکس كل سو ی و كن اب ) نسل | ( ردن دآ اضفرب ندنس هیج ات مزراوخ هدناسا رخ

 لحرا سابق لاقب ی قوا یالوق و شاو بویلوا نیتح هنسن رب هلدرتکف و

 لاش رول وا سا ات قلیالوفو داقناو نالاذا یاثلا بابلا نم اسد و ۳۳

 لاش رول وا ردصم هنسانعم قمعروغوط هل ال وق نواخو هس ف یا اور هبدل و

 یا ی هنسن یسهل وقم بیا صید و 9 ان اع تلهس اذآ اس 1 رثا ترس

 یرغ وط نو نیم كلا عاص نکرکو هک رد هنسانعم كکو : دل رکح هف رط یعاسا

 كد ناوه و لفسا یا لعفلا وهو | سس هلن لاق ردییلب اقم رم ردنا هح وت

 عاص شا هک ھت ردقمحماس ندنتفادجح كزو عا رز سید نعط و هل دبنحم وک

 كمدآرب رسو ههحو وذح یا | سید هنعط لاش روند هغیگ اس ندکر لفرط لوصو

 قواو قرا نع ءاج یا ایی .نالف نر لوھ ند هسا ت 6
 نيته ( سيلا ) حادقلاب بعل اذا لجرلا سني لاقي ردهنسانعم قمانوا راج هلا

 راح توتلیالوقو لهس یا رص دما سرفو لحر لات روند هب هتسد ساو و یال و

 هسا عقم هرزوا راق و دعم شرد ا ی ب لاقش روند دب هست شفلف ایهمو

 لکو هرزوا یرلفوا راو سما ىلع ۳ موق یا ارس غناو لوقت روند

 لاش روند هش نالواداقنم و لهسید و ( سیا ( کک تیر رونید هو لا نالوا

 ردن داتا ماع نی مدایودیوسنب مای ردندیماسا ممایو لهسیا سای سرفو لجر |
 ردندآ كغاط رب هدنف ط تلآ كب وص مان هرساپ هدند روپ یس 4ق بالک ن رکی واو |

 هیسابعءافلخ لوا سناپ نب ا ن دم نیتحأطاوذ و ردیعسا كهاشر ند هعهایو ۱

 هرکصندتدلوا تفالخ یارآ دنسم ردهسک ندا تعيب ادخا هحافسلا هللا دیع نالوا |

 یدلوا بقلم هلآ رویم بقل هلکلا هدعاسم هموقرم هنسابر تا یا مو لک
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 ردهتسءانعم قلوا كاله هدن زو لاعتا ( راونهالا ) روند هروع هفرش» کاله

 4 بوکوح یک راپ هدننزو رودیط ( روہ۔لا ) تاله اذا لسج زا روتھا لاقب

 دیدش و بعصو روند هشرا ولنارووا و زود تبسن هنفاررطا و روید هفلموق
 هلم و ردهنسانعم كاکاله هدنزو هاه + ( :راوهلا ) رود هاایو تشد نالوا
 | لوس هدننزو سيك ( ریهلا ) [ ةكله الیا هيلع :راوه الف هلا قع نم ] ثیدا

 لجر لاق هلوا روشپ رکب وردلاص کرهیلبا تالابمو هشردنا هثیش ره کر وايد همدآ

 | ردیدآ عشوم رپ هدزاه هدننزو دمقم ( روهم ) «ایسشالا ق روبی راص اذا ریه

 یک كناه ( مهلا ) روید هر قشم وو زود هی وکسكنايو ىح كناه ( :ریهلا)
 زارو و هنسانعم راه روند هللوا فصن كوك هدنازو دیس ( ریهلاو ) هیهاو

 (نوریهلا) لاعشا خیر یا ریهلا تبه لاقبو هربه یا لبللا ریه ءاجلوفت روید, هنو
 هشاط كب هلددشن كارو یه كرا ( رمملا ) ردیمما امرخ عونرب هدنزو نو رج
 روید هن_رلدعط مو روند هراشاط نالوا هدنرادقم ی  هبآ لا لوق ىلع رود

 بذک | نالف * لحلا هم و روئیروک یک وص ندفاربا هدناباب هکرونید هبارمعو
 یا ربا اذهام لاقي روید هزوس نالی و هر دانعو هحالنو ۰ رہلا نم

 | رول وا ك كو ندهراف هل ؟ ردیصا رواج ع وز نداستح و بذکلا ًاذک و ةجاحلا

 اس یا رده هافس لاق هح اف مم روند هب وغآو رود هاب زورق لهح واو

 رد لعش یزو كن وبشا هروک هنناس كحراش روند هتك كنجاغآ مط و

 كب یدو هکرونبد هب هقات لوش لاه (ةر ہلا ) ردق و لیعف هدبرع مالک اریز

 ال لیس تاک" ادا ةر 1 لاشن هلوا ردا نالرس ندنسەغ اد هما وا قوج

 هب هلن لطاب و هدومب و روش د هب وص قوح ىلا هروصقم فلا ( یربملا ) ۶ ةرڑک

 كنوبو ردیدآ رج رب دوخاب ابرو لطابلا یا یریییلا یف هلاف بهذ لاقب رونید
 عضوم ر هد هبداپ هل سک كناه ) رھ ( رد یللعن دوخاب لیعف د وخاب لس قزو

 اسماد یک موق شفلو روا هکرونید ههنسن لوش هدننزو باصع ( رایهلا ) رددآ

 طقسیو رای راص اذا رایه "یش لا هلوا رول رة پوکوح
 كليم یسیرعوط نوک ندهماع رج هلیحف كلاي ( نربپ ) ٤ ةيناتحلا ءایلا لصف 1

 زغلوا كاردا هنفارطا هلفلوا میظع كب هک ردیدآ قلعوق رب عفاو هدسنفرط غاص
 هدنعفرتلاح تكیو و ردیدآ ه رق رب هدنب رق بلحو ها هره روشد ید نیربااک او

 | (رجخایاا) ردفرصنم رغ هاب اتو فی رعت هروک هنناب كحراش هللا واو روند نو رب

 اذا هتد رای لاق رد هنسانعم تلجا قفارصنا و لودع ندهتسن رب هدننزو لعاقت

 ناطوص روند دن اکوح هدنزو نا رام هلا زا هم یاح ) راحألا ( هنع لدع

 دمخ هدزو رش ( ردپ ) ردشلیا رک ذ هدنلیذ یمهدام رحم یو هدیس نا هنسانعم

 نا
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 ایاز همدآ رب هد رو روح ( روهلا ) یدنلوا رک ذ هک ردیف دارمو هدننزو رعبا

 همدآر و هزا اذا اروه رومی مالاب االف راه لاق ردهتسانعم كا تم ها
 ندهنسنرب یدارب و هب هنظ اذا اذکی هراه لاق ردهنسانعم كليا ناک هللا هتسن رب

 هنسن ر یدآ رو هنع هفرص اذا "یشلانع هراهلاق ردهنسانعم ثلبا لی وحش و قرصا

 لتق یسانو هيلع هلجاذا "یثلا لع هراه لاق ردهنسانعم كليا لجو قوس هرزوا

 اذا موقلا راه لاق رد هتسانعم كمروسود هنب رزوا كلر یرب یا هتک بودا

 لاق .ردهثسانعم كلبا تنایخ و شغو كد همدآرو ضعب ىلع مهضعب بکو مهلتق
 ۲ ىلا راه لاش رد هنس انعم تلتا نیم و ریدقشت یهنسن رو هشغ اذا االف راد

 راد هنس انعم قم ی اثب , و هعرص اذا اب الف راه لاقت رد هنسانعم قلاچ هرو هرزح اذا

 ءاسلاراه لاق رولوا مزال هنسانعم شلاق I 1 اس و همده از[ را 2 راه لاش

 ندرلکو و ندرلهشیم ضعب هنسیدنک ٤ رونید هب هربش لوش روه و مدبنا اذا

 روه و رد را وها ی هل وا نقاط تاک دو راوص . ند ره رد و

 بولیقب هدزوا یر یر ندنماحدزاو ترک رولوا قالطا هنسیروس یعو نویق

 تو ردمسا ندل وا یانعم يا هلیعح كی اه ) ةروهأا ۱ دلی بس هظح الم یرلقدناب

 یدو هدننزو لیعفت ( رولا ) نظو دم یا ةروه ديف لاق ردن رانعم ناکو

 ( راهلاو ) هدننزو راح ( راهلا ) هعرص اذا هروه لاش ردهنسانعم قلاچ هرپ
 شعوط زو غلق بوح وا هب یعاشا ردلع اف مسا ندر وه نالوا هدسانعم مادا

 ناوتاو طفاسو فیعض راهو یک قاربط و موق ناچوا هبیغاشا ند هپ رونید هیات
 هکرید ح راش فیعض یا غفرلاب راهو رباب راه لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ
 طاقسا هرکصندقدلوا "یراه رول وا لق هار بقع راه هز هدننروص ر
 لاقي ر وند مدا هدز تکاالف راه و یدو فذح هر هد عفر و یدیلوا

 ( راو ) هدننزو لعقت ( رولا ) نامزلا ةدش نم طقاس فیعض یا راه لحر

 لاقي رد هنسانعم قلثب بوک وح اس هدنب زو لاعفا ( راییالاو ) قرهل وا یاب

 دلیبس تالابم و هشیدنا . تلق مدآ رب روبنو مدبنا ادا راما و رو لا روم

 اوب لاق رولوا بوم یاب رک یاهآ دهام ردا وز
 رد هنسانعیلوا لوتسم هرزواموعهسا تلعروتالابم لقب سالاق عقو ادا لح را

 یغوح لوق لع كمك بوک هجکو مهع و مهذخا اذا سانلا كعولا روبت لاق
 وج هرثکا یلووا بهذ اذا لیلا روم لا ردهنسانعم قلاق یزآ بودیکا

 همدا نا وتاو فیعض دون هدننزو دادش ( رایهلا ) ردذوحأم ندنسانعم طوقس

 هنم و رولک تاروه یی روند هبهکلهم هدننزو هرع ( ةروهلا ) رولوا قالطا |
 هدننزو هلح رفس ( ةروروهلا ) تاکلهلا یا [ تاروهاا قو هللا قنا نم ] ثيدلا |
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 للوسروا بوغاص یقوح یحاص 4فاوا ناوارف یهو كنهفاوا دید

 اهر و لامو اهدي اذا. ةقانلا زر هلا به لا ردهتساتعم كلبا ءدام رد هح

 لاش رد هنسانعم كلبا مده ییاعو ءاطعا اذا هام نم هل رش لاش رد 4:ساتعم

 ردهتسانعم قفآ بولیکود وص هدنزو لاعغنا ( رامالا ) هعده اذا ءانلا ره

 كاکود بونافوا نکرربص غارب كجاغآو لاسو بنا اذا ءالا را لاق
 لاق ردهنسهانعم قاب ابو طبلادنع نوعا اذا ةرصثا ترما لاقب ردهنسانعم
 هرب هلیفث رط تا ید و هدننزو لاعتفا ( راغهالا ) مدبناف همده یا رماف «الا ریه

 ادد هرفا ويش ام اذا ضرالا سرلا ها لات ردهتسانعم قمروا كب كب
 هدشزو دادش ( رامهلا ) یرحاذا سرفلا رتها لاق رد هنداتمم كم رکس تآ و

 لایسیا ماهو رابه باحه-لاقب روند هدولب ندبآ نالیسكي یرومب ( ماہلاو )

 مالکلا رشکلا یا رابه لجر لاقب روشد همدآ وکه وا یاشکی نازوا ك, رامهو
 هدسنزو راثکم ( رامجملا ) ردنداهتا رابه ن عن ردندیماسا رابه و راذریم

 وکهزره وازوس قوح هدرلنو هدننزو روفعب ( روصااو ) هدنزو ریتم ( زیمملاو )
 ندروفوا ریو یدللوا رکذ هکردیفدامو هدننزو همصه ( ةرمهلا ) روید همذآ
 هلبشغو مشخ و طلا نم ةعفدلا یا ةرهلا اننسصا لوقت روند هرومغز نالکود

 قحو هنوک رب و بضف ةمدمدلا یا ةرمهلا هذهام لاقب روند هکعد روموک

 لوید هیرمها ةرمهای را روئللوق برع ناوسن نوجشا ریضست و زیخأت هکردیعسا
 یادناو ندب هد زو ربما ( ریمهلا ) ردیدآ نطب رپ ( هرمه ونب ) راردیا نوفا
 كبو مسلإا ةنسح یا ريمه ةيبظ لاقب روتید ه وهآ شکلد و فیطل و بوخ

 روند همدآ نیم و ظیلغ یدوجو هدشننزو فتک ( را ) روند ههیاف زو

 روشد ید روم رونید هغلموق قوح و نیس ظیلغ یا ره لحر لاش
 یا یرمه ةأرما لاش روند هبروش یاتلش نات عاج هدو یرج ( یرم#ا )

 ریز ( ریه ونب ) روند ههیاف زوم یک ربه هدننزو هردیح ( :رهولا ) با

 رد هلسانعمقا آ یرتوک ییهنسنرب هدننزو هلعافم ( :یماهلا ) ردیمععا نطب رب هدننزو
 كلوق بوکس کنون و صف كلام ( :زهلا) هفرج یا "وننا ماریوه نا
 ( رمذهلا)رد رداب هد رغ مالک قخلو ءاراه دعب نو ارز ردذاش وو روند هنکیلد

 لع هنالنرص هدشزو ج رز ( رنهلاو ) هدننزو لوح ( ربنهلاو ) هدننزو ربنص
 هزوکوا هدنزو رماص رینهو روند هنسیشید رمنهلا ماو هنککرا رتهلا وا لوق

 ه:رارانک لوق یلع روند هنیشیمو روند هناتخ» رتکو انفو روتید هاو رونید
 کشا قاق هد تازو ج رېز ( رنها ماو ) هدننزو هجرز ( :رمنهلا ) روید

 ( ریپانهلا ) ردیلنوم هربنه روند هنس هبوص كشا هدنزو رصنخ ( ممنهلا ) روند
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 اقلطم لوق لع كمردلوا بوروا هلکنکد یپوک هلیوکس كناطو ىع كناه
 غلاب هبرض اذا یاثلا بابلا نم ارطد بلکلارطه لایق ردهنسانعم قمروا

 هدنماکنه لاژس كنسف رمقفو لئاس هدنزو ءرطق (ةرطهلا )برا قلطم وهوا |
 اذا ینغال هللذت يا ريقفلا ةرطه هللاقب روتید هنيا تنکسمو للذت همدآ ۳ ۱

 هدنساضق يأر نم سو رداع لحررب هللا رصقو یڪف كناط ( یرطاه ) هلأس

 بوکوح ی وف هدننزو لعفت ( رطملا ) ردیدآ دی رق ر هدناسیف ضرا و ردب دآ هن رق رب

 لوغ هدننزو هردیح ( ةرعجهلا ) ترو اذا بلا ترطبت لاقب رد هنسانعم قاقب

 هروع نالوا یئیط و تفخ تیام لوف ىلع هرحافو یسورو روید هب یاب ادب

 شاط اذا لحرلا رعیه لاقت هنسانعم شیطو تفخ رولوا رد صم هرعیهو رونید

 هارو هباروا اعاد یک یشوف لاج بویانا مارآ هدلعرب یم تروعو فخو
 ( نورعیهلا ) ناك رقتسنال تناک اذا ةأرملا ترعیه لاق رد هنسانعم كم رو بورك
 نطیشت ) ا روند هب یراق هح وق كيو رونید هتف آو هیهاد هدننزو نو رمح

 ( روقملا ) ترعیهیعم E ترعیمت + لاقت ردقدایم هد رمخا یانعم هلا ه رعیه هدننژو

 روغه نالف لاق روید همدآ قحا ثوزوا وب یربا یسهدوک هدنزو روزع هلفاق

 عجور صوصحم هنع# یکو نویف هدننزو هفرغ ( ةرقبلا ) قحا مخط لیوط یا
 ردهنسانعم تملیک ردتفل هلنتخفو یرسک كناهو هدننزو رکم ( کیلا ) ردیسا

 بع اذا عیارلاو یناثلا پابلا نم ارکهو ارکهو ارکه رکھو هنم لج لا رکه لاق
fرد هنسانعم قم راو هب وقي وا نرد لوق لع قلذو وا رلنتحف ( رکهو رکھو ( هدشاوا  

 همودتشاوا ساعلا ءارععا اذا عبارلا بابلا نم اركهو اركه لج زا رکه لاقت

 روند هیس نالوا بل رادم هدنزو هرصعم (ةرکبلاو ) هدننزو دعقم ( رکپلا )

 ( رکهلاو ) هدشنزو فتک ( کلا ) هبههو بح یا ءةرکبمو رکرم هیفام لاش |
 هدلب رب هدنع هدنشزو بک اوز روند هددآ نایلق و وا ای اد هدنزو سدن |

 ( نا رکه ) ندا سدحق رب دوخاب اسلک رب صوصحم هاب هشناط مور لوق ىلع ردیدآ ۱

 هیدادش ( ةيراكيلا ) ردیدآ لپجرب دوای مضومرب هدنساذح نارم هدننزو نالس |
 بحت هدننزو لعفت ( رکیلا ) ردیمسا هیحانر هد هځ رفوب ندنرېش لص وم هدنزو | ۱

 کیت لاش رد هننسانعم یوا رکو بخت ادا لزا رک لاق رددتساتعم کلا
 لاق ردهتتسانعم تکود ساو رض هدننزو نماژ( راز راه ۱9 لا 0
 هالا ره لا ردهنسانعم كکودو هبص ادا لوالاو ینالا بابلا نم اره امار |

 ع رضلا یقنام ره لاش رد هنساذعم قغعاص ییعوج كدوس نالوا هددعو بصنا اذا |

 تو هنم ثکا اذا مالکلا ره لاقب رد هنسانعم ققلاغ وج یزوسو 4 ادا |
 هرفاوص ابیرض اذا ضرالا سرفلا ره لاقب رد هنسانعمقمروا كي كب اب یرب ليغ رط |

gE 
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 الصا پولوا لماح هد برش ءادنبا هلکلتا جرف ملسث بوریو یک کرک ینسیدنک
 ةب مط لوا ق مفل و اهلبق مص تراص اذا راشهم قا لاش هیلبا فا بودادلا

 دولوا ندپاعنا كيو ندنلغ هکروئید هیهود قنا یرکس قآ ( دوشهلا ) نجامالو
 هحرف (ةرشملاو ) هدننزو روبص ( روشهلا ) ث لا قرع یاروخم ریعب لاقب
 ةہشدو روش» رفت لاش روید هحاغآ نالوا رولیکود كباب یرلفارمپ هدن زو

 ا رد رغصم كنهسثه هدشنزو هنیهح ( :رمشهلا ) امیرس اهفرو طقسب تناک اذا

 هکایوک رد هنسانعم رط» كلبا قلتقشاط هدنرمسهو حرف هيض كناه ( همشهو )
 یرهوج"هدشرزو مومرف ) روثيولا ) یدلوا لدبم هاه هره ىدا هسشا هدلصا

 'ردهدقلوا موشیه نالوا باوص ردفعتم نکل رد ابا رب فل لا رص رپ هح رک
 زجر ارز ردفعح* ید یعارسم * روشیه قمه نم بابل ورشا ییدلبا دامشتسا و

 كکا بوکح هنف رط یر یو رمح ( یصبلا ) ردهیهم موسم

 قمربقو هلاماو هیذج اذا یا بابلا نم امصه "یشارممه لاش ردهنصسانعم
 سده لاق رد هنسانعم قاق هوا ی هنسن رو هک اذا "یشلاصه لاقن رد هثسانعم

 جاظآ و هاندا اذا همه لاق ردهنسانعم قمردشلش هنسیدنک ییهنسن ریو هعفد اذا

 یبهنسن رپ اقاطم لوق ىلع یهری نیزسقتالتچ بوک | ییهنسن مرنورت یک یاد
 وهوا هنوني رغ نم هرسنکو هفطع اذا نصف ابو نصفلارصه لاق ردهنساتعم ككا

 لاش ردع واطم ند ربخآ یانعم هدنزو لاعشا ) راصر الا ( ناک یش یا فطع

 ) رام:هالا ) ةنونيب رغ نه سکناو فطعن اف 6 هفطع یا صف هرم هه

 هدانعمون و ردهنساتعم قمرم نیزسقغ التح بوکا ی هنسنر دو هدنزو لاع"ا

 تل 1 و رب E یی سصتهاف نصفلا معتها لاقب رولوا ع واطمو مزال

 رصها لاقب رد هنسانعم كا نوفیواو قلیغوط پودلزود یرلغوبحو ی رالاد

 ردیح ( مميهلاو ) هدتزو روبص ( روصهلا ) اهاوسو اهقوذع للد اذا لا

 ربنم (یمهلاو ) هدننزو دادش ( راصهلاو ) هدنزو راطب ( راصیهلاو ) هدننزو
 هدبن زو هروسف ( :روصهلاو رصاهلاو ) هدننزو هزه ( :رصهلاو ) هدننزو

 ( رصهلاو ) هدنزو ریثکم ( ریصهلاو راصهلاو ) هدشزو رقعج ( روصهلاو )
 یمالج هدننزو یصتقم ( یصتهلاو ) هدننزو درص ( یههلاو ) هدننزو فتک
 رد یعاشرب بیبح نی یصاهم ردندیماسا ( رصاهم ) ردندنمانعم مک روید هنالسرا

 هدیدب ۷ هسک مان بح هکر دیع كن هک مان مازح ن ةو رع ردد عنات فالام ن سهم و

 ورگ نب جایر مصاهلاواو ردیعما كنشاق ن ولرود رب یرصاهلا یدلوا لوتقم
 هنوکرب ردتفل هه كداصو هدننزو هرم ( ةسصهلا ) ردرلثدحم راهم ن دیزرو

 ) رطهلا ( رازدیا لامعتسا ها نوسفاو رح” راد او رسا هک کردیدآ قو

 تناه
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 تاررهوذو ر همه لحر لاقب روتبد دن دآ نالوا رول وا لو,غم بوت ادلا هدهدام رد

 ؛نوشد هغعادلا هدنزو هرع ردیعج كنهر ره تار ره ی لک ق نبغي ناک اذا

 دننو رود همدآ زغچو قحا نالوا نوبغم هدهدامره هل شیک كناه ( ردهلا )

 هرم (ةرزهلا ) ددش اذکو قجا نوبفم یا رزه لحر لاقن روند هیسک ددش و
 هد ښارو د سد ) رره ( وب د هض را هقف و یعارمط ردنا ہدف كناز هدنن ز و ۱ ۱

 ىلع رایدنلوا لتق یسلج هلفلوا نوش ندنفرط یرلتشد هکردندآ هلسفر هدنع
 صوصحم هنسلبقلیذه دوخاپ رلیدلوا كاله هدنآ دوم موق هکردبدآ عضومرب لوق
 رایدنلوا لتف هرزوا لاصیتسا بونلوا نوش ندنف رط ادعا هصکرب هک ردندآ هدلبرب

 یداورپ ( دوزهم ) ردراو یراربق كموقرب ندهیلهاج هدب آ هکردبدآ عضومرب د وتاب
 فیعض هدننزو ساع ( رورهلا ) ردندآ لجررپ هدسننزو ردیح ( راربه ) ردیدآ

 كن ر ره هدننزو هه (ةرب هلا ( فرع ط یا روزه لد ر لاق رود همدآنا هان و

 هرزه وذل ها لاقت اسف ر واک تازه يح رود هک کنش وا كب هکر دب رفصم

 هک ردیسا شوقر هدننزو با ( رارهلا ) مان لسک یا ثارزه هیفو تاررهو
 را ره و ردقح هل وا لباب هروک هنن رای هیس راق تاد رفم رودد ناتسد را-ه هدیس راف

 هدشنزو مهرد ( ریزهلاو ) هدننزو لس ( رزېلا) ردیدآ هروکرب هدنسهکللوا سراف

 اروئید هثیش نوغوبو نامزیدو یریاو روند هنالسرا هدشزو طبالع ( رازهلاو )

 "لح رفس ( ن ههلا ) هلیعف كناه رواک راز یج روند هیت دیدن بلصو
 نهذ بارش نالوا یبف رتو غامد ارم هلیسهدایز نولو فا ( نارین رهلاو ) هد زو

 باوص ردشایا مهو هاکاثا ریبغت لبا قالا "یس یرلن و یرهوح روند دمدآ گریز |
 هدبزو هح رحد ) در هلا ( رواک 13 ناتو واق ردقل وا ها نیم" ناز نالوا

 تیک مپ هدنن ز و هح رحد ) دره رهلا ۱ هعطد اذا "یار زره لاق زد هنشانعم تاكا

 لاش رد هنسانعم قمالغرا بو ص سد هال دس و فن ییهنسن رب و رد ا و

 | (ةريسهلا ) ردندآ هدلب رب هدیرغم هدننزو ریمزا ( رم زه ) هعتعتو هب فنع اذا هرمره

 هلاوخاو ماعا هلی كناه هرسهو رد رغصم كنظفا هرمسه هد زو هیهح هلئیس 1

 هد زو نوش[ سرا دلو لادا هاه هزه بول وا هرسا هدلنصا هک وک روش 1

 ةقرو ةف یاره هيو لاش ردهننسا عو تفخ روند هکلولکی نالوا هد هنسن رب ۱ ٤

 هقانلامثه لاق هنسانعم قم یعوج دوس نالوا هددم رولوا ردصم سشهو |
 قلا هدننز و ردیح (رشهلا ) ۳ عجا امج نام فان اذا لوالا بابلا نم ارشه ||

 فرعا تاب ربو فیعط وخ ر یا رشرهوه لاق روند هنس فیعضو كشوکو

 دداا ریش رپ رولوا تپان هد الاتسوق دوخ ودیا یر تک ىلع رددآ ||

 نکرولیکح هکر وند ھهق و هدننززو بارم هی ديا شافشخ دوخاب |



"1 ۹ 

 . هک تز

oنا  OOS 

۷۹۰ 

 اذا ملا ره ره لاش رد هن ساتعم ثمر وتک ه وص دواب قم رغاچ هک ا وص

 اکر اذا "یا رهره لاقپ ردهنسانعم قمالغزا یه رو اهدرواوا ءالل اهاعد
 دریدنه ره هو یدمت اذا هبلع لح لا ره ره لاش رد هنسانعم كلبا یدعت هم دارو

 كما ندزب یعف نوپ قوا رد هباکح نال راداب فو وب رغ نالوا هدشماکنه كنج

 هره لاقن ردهنسانعم كملوك هدومبو تاص اذا نأسلا ره ره لاقب رد هتسانعم

 "سنج رو ردیدآ قلا ع ورب هلیرسک كرلاه ( ریهرمثا ) لطالا ف كعخ ذا لا
 "قلا رو-اوا هدب نالپ نالوا رمبعت حاس دوسا هیاهغ ولبق هک رد,ع-ا نالب ثي

 ناویحو ناسنا ینیدفوص یب نوا لاس یهلس م رکصندفدایوا بولوا ما تدم یآ
 بک م تایدا ثبخا نم سنج وهو ربیهر لا ا امر لاق 4 كاله روفلا ىلع

 ربیغت میلس هفیدل ال افت دیلس سیال مث رهسا ذثس مانت حاس دوما نيبو ةاففسلا نيب

 ردیع|عضومربو رد دآ نصحت ر ندنلاعا لص وم هدننزو روبص ( روره ) روت وا

 ی نج لا دبع ندما ؟ باحتا نوکر ب ردب فصم كم رج هدنزو هه ) هرب رھ (

 مالسلا هبلغ ملاع رغف يدا رولای یدکرب هدسنکی كنب رلباج هتع ها یطر رضص

 هموفرم ةینک هل رلمرویپ باطخ هناشزاون هل ریبعت ةرب رهابااي هدکد روک یرلتمنیح
 حراس یدنلوا فالتخا هدایز ندزولوا هدنص وصخ یععاو یدل وا بای مش ها

 عضومربهدانهد رخ آو ردنداسن مالعا هرب رهو ردیکیدلیا نییعت كفلؤم یحصا هکر ید
 "هب رنک كناه ( نا ره ) ردعض وم رب هدیسر راف ضرا هل مک كناه ( رهسأر ( رددآ

 لاو نب کب دتر و ریما ( رب رهلا مو ( رد,دآ نصحرب هد رق 3+3 ره هدنع

 الوا هی ی ثداح نالوا می دیس نک رک رنو هدننایم یسلیق می هلیسالیق

 بو رغاچ یک بلک هسنیزو كمدآرب هدننزو هلعافم ( ةراهلا ) یدنلوا لتق نوک
 ( دزملا ) بلکلا رب اک ههجو ق ره اذا ةراهم هراه لاق ردهنسانعم كليا رازآ
 كب كب هنرمصو هنلاي كاویح رب اي كمدآ رب لوکس كنهمه# یاژو یعف كناه

 هنج ىلع اج هی. اذا یاثثا بابلا نم ارره اصعلاب رزه لاش ردهتسانعم قمروا

 اذا هرزه لاش رد هنسانعم قمقص بویلک دج ك یدوحو كمدآرب و اددش هرهظو

 وهف هاقنو هدارط اذا هرزه لاق رد هن سانعم قعووق بوروسو اددش اع مع

 کریو وجو هعرمص اذا ضرالا هب رزه لاقم رد هنسانعم قلاچ هرو رهو روزه

ATEلاق ردهنحانعم كاوکو ءاطعلا نم هل رثک | اذا 4 رره لاق . 

 :لجرلا رده لاق ردهنیسانعم كرد كناج هدشیا رب و كحض اذا لح لا ر

Fk 1قعاض ولاج كل رهدیا فرصت یک یاکنه الرغو لو یهتسنرب و هحاحلا ىق  

 ږي ( رزهلاو دوزهلا ) هيف محفتو حبلا ىف ىلغا اذا لج رار زه لاق رد هنسأتعم

 هناحف ( تارزهو ذو ) هدننزو ربثم ( رزهلا ) روتید هعدآ قم و دو رطم هدننژو

 هدهدام ره



۱ 

۷ ۹ 

 فرب رهنالوا فو رعم رمغ هددوهعم رغ تق و ننیسق بلک هکر د وب لصا رووا بر .

 هراهسک نالوا هدننایو هنسفن یدنک هلکلیازاربحا ندنودح یناھک ات شرب هدک دتهدا
 3 1 هللاح ماظعا ود ردینبه هب هق زاط رب هلا ردلک د شو یر ره هدنفوو كبلک 1

 ییوقن هک یدبا رشالا باناذ رها ام هدلصا رون زم مالک ردنا هشت یلوا داماو |

 نمف نویف رارهاو ردشلوا هحوم ادتبا هلا هرکنا ذهلف رددناع هیفن یانعم نمت | "
 ءانایلا اهاعد اذا غلاب رها لاقب رد هنسانعم كمروتک دوخاپ قم اپ هکمحشا وص

 درو رولک هر ره ییج یک رونس روند هب یدک هل رسک كناه ( بلا ( اهدرواوا

 یکو نوسیق رهو هدننزو بثع رولک رره ىج روند هره هدا وم یک هدرفو

 . ثمر نم اره فرعرالو * ردهاکحندن وص قمرغاچ هکبگاوص دوخای كمروس
 كناه ( رپلا ) ردبدآ هدلپ رب هدناریاو رد دآ نواخرب رهو یدلل وا ناب هدنسهدام ررب

 روداد هدوس قوحو هب وص قوحو ردب دآ كغاط قلایقر هد هماع ضرا دلم

 مرو ردیدآ تلعر صوصحم هنمسق هود هدننزو پارغ ( رارهلا ) روند هالسراو
 لع روند رو رهم هيهوذ لوا رولوا ثداح هدننب ی ر ها ردة زاع رب یک

 نوسلوا هسرولوا ندنلع هنوک هل ردیسهض راع یسروس كرو كنعسق هود لوق

 لبالا تره لاقب هنسانعم قمارغوا هرو نم ضر هود رول وا ردصم یک ره رارهو

 لاشب رد هتسانعم قلوا كاله بونا رغوا هلامساو ارورهم تراص اذا ارارهو اره
 . قلطا اذا هره لاش ردهتسانعم قارغوا هلاساو تام نح قلطتسا اذا هه ره
 هبکوک کیا یرلکدید برقع بلقو عقاو سن هدننزو نادادش ( نارا رهلا ) هنطب
 رومشو نوجا یرلقدتل رمص ییالک بولوا ددش ءاتش هدنرتعولط رونلوا قالطا

 نب هبواعم هدنزو دادش ( رارهلا ) رونلوا قالطا ه یاو لوا نوناک ند هیمور

 هدننزو رار ( راهیلاو ) هدنزو روسرس ( روهرپلا ) ردیمسا یس ف كنهداسع

 رووا قالطا هدوس قوح كبو هیوص قوح كب هدننزو طبالع ( رها رهلاو]

 هنویق هجوق كو روند هنبهناد مزوا قنغاطو رونید هب یک هوکرب روهرهو
 هلوا یسیدلغاچ ود هره نکراقا هک رووا قالطا هیوص قوح ناغلغاچ و رونید
 هدنخ اماد هرب هدویب راهرهو ره ره هل تعم” یرح اذا رشک یا راه ره ۲ لاق

 روند ها نو زو لطابلا ف كاعط یا راه ره لحر لاش رولوا قالطا همدا ندا

 ( ره رهلا ) روند هبالس را ید رها هو روند هالسراو ثغ یا راهره مل لاقت ۱

 ب ویمهدا لاما ی هفطن هدنچبر ها وا والشاي كب هک روند هب هقات لوش هدننزو ج ریز ۱

 قنغاط یدو هدننزو رویص ( رورهلا ) رونید هنویق هجوف كو هلوا ردنا اقلا
 رد هباکح ندنسیدلغاچ كبوص ناغلغاج هدننزو ربرپ ( رهره ) روند هنیلهناد مزوا

 أ ینمسقیکو نویف هدنزو هلرلز ( ةرهرهلا ) هئوص یا راهرهلا رهره تعم لوق |



۷۰۸ 

 طاسوا "یدر رثذک یا رذه مالک لاف رود هزوس طااسو تب انلطم لوف

 قافباصو ثلبوم نایذهو هزره هدن زو راکذت ( راذملاو ) دزو رب ( رذهلا )

 اذا لوالاو یاثلا بابلا نم اراذمو ارذه هفطام ق لح را رذه لاش رد هنسانعم

 (راذهالا )هر دنا زا ارذه موبلا رذه لاقب ردهنانهمقلوا یسا كب نوکو یه
 هقطنم یف نرذها لاش ردهنسانعع كلیوس نابذهو هزره یندو هلک كەز

 هره ( ةددملاو ) هدشنزو سه ( رذملاو ) هد زو فتک ( رذبلا ) یذه اذا

 راطب ( راذیملاو ) هدنزو دادش ( راذملاو ) هدنزو هع ( :رذملاو ) هدنزو

 داثکم ( داذهلاو ) دزو نایدنس ( نایرذهلاو ) هلباه ( ةراذيهلاو ) هدننزو
 نیلیوسنایذهو هزره اما اعاد هدنزو ربنم ( رذمناو ) هلاه (ةراذها!او ) هدنزو
 یا ك ) رذاهلا ) رونید راذهمو هدنزو هحرف رونید هیسک هناجهز هو وک هوای

 هسجرحد هللا هم یاخ ( :رخذهلا ) رطا ديدم یا رذاه مون لاقب رونید هئوک
 رد هل اهم كل« رو ا راتفرو زان نواخ هدنزو ج رحدن ( رخ ذپاا و | هدنزو

 هکر دیفدارعو هدنن زو رکدهت ( رکذهتا ) ترض اذا ترخذبنو ةأ لا ترخذه لاقب
 قاوا داشلدو رورسو رکدپن یهع یشلا ف رکذہ لاق یدنلوا رک ذ هراشالاب

 كنارو یحهف كناه ( رهلا) تررسو تعفت:ا یا 4 ترکذب لوق .ردهتسانعم
 رد هنسانعم كم روک هب رک بویفلسوخ ندهنسا ر هدنزو رب رص ( رب رهلاو ) هینهدش

 رج“ ولنکی هو ههرک اذا یناثلاو لوالا بابلا نم اررهواره یا ره لاش

 اذا اره كوذلا ره لاقب ردهنسانعم كفلکید بورپ روا ة4 روق یرلنکی كناب و
 اذآ لجرلا ره لاقت ردهنسانعم كليا لکا ینرلهناد مزوا شلغاط و سیفنت و سی

 قمهنغاص هدنسف شوق هکردهنسانعم كمروس دزو هللاپماو بتعلا رو ره لکا
 لجرلا رهلاش رد هنسانع«قلوایوخ دیو هی راذا یل سب رهلاق رول وا رببعت و قم رتو

 هلامساو قماغوا هلع داره یمسق هودو ه-فلخ ءاس اذا عبارلا بابلا نم اره
 رج ز هنوکزب صوصحهنسف هود هو نارک ذیساک رده رلانعمقلوا كاله بوبا غوا
 ههحوف ره لاش رد هنسانعمقم رقيح یک كبوک هنب ز و كمدآ رو ردیسهباکح رازآو

 ندکموروا شان ندکمالیا لمح هغووص یمسق كوکر رهو توص اذا باکلا رم اک

 ره لاق رولوا رببعت قعدرفتو كلنيسو قلربص هک ردهتسانعم كلسس هضعغا+ا
 هدانعم و و دربلا ىلع هرمص اف نه حاب نود تاص اذا یاثلا بابلانم ارب ره بلکلا

 تره لاش ردهنساتعم كمرکح یایو هنوص اذادرملا بلکلا رهلاقش رولوا یددعتم

 قاد رغقو كةل بودلزض یکیوک هال سنک كنهزمه ( رارهالا ) تتوصاذا سوقلا

 یزآ تعب * باناذ رهارش * لغلا هتمو هوص اذا را رها بلکلا رها لاقب رد هنسانعم

 هدنیح یزوهظ یرلنراما هبیرک و شرب یدناد رفت فح ردیلک دارم هک ینیحاص

 بر 
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 ندنرب یرکج قآ كمدآرب هایببس هبرضو مو شکوا دس لاط اذا ارودهو | ریده )8

 تطقس یا اروده هنر تردهف هب رض لاق ررلیتسم هنسانعم كعثود بوانوا

 ةرداه ضرا لاقب روند رب نالوا ناوارف ی راچ هد هج زد تیام ان ( ةرداهلا ( ٠

 رب دوخاب حض وم رب رب هددقاع هدنزو باعت ( راده ) هیهانتم تفعلا رک یا

 ( رادهلاوا ) یدلیا دلو هداروا باذکلا دلعسم ندیا توبن یاعدا رددآ یداو

 ردکنم و راه دوخاب رابه دوخاب راده ن معن و رد عاش رب (E EE داد

 ءار ( ءاردهلا ) ردتدناضتا هدیسکیا رد هد زو ریز هک ردها ن هلا دع نا

 رد دآ وص رب صوصحم 2 راد دیح ولا ون و ليقف ون هدن رابد دیش هاش لاو

 لیق یا رده لحر لاش روید هم دآ ناجا کو لیش هل رسک كناه ) ردهلا (

 لح رو ردها فوجو مدج لاقب روند هدوجو کشی هد رو رجا ( ردهالا )
 روند هننالوا كحوک دراشند كوا هلیصف كلادو كيم ( :ردملا ) نتن یا ردها

 ق بواشو ۳ رواش وب ندم واط رو هدنن زو دار هشقا ) رادیده الا (

 لوس هدنن زو طیلع ) رکدبلا ( را و بصنا اذا رطملا ردو دها لاش زاد اهن اتم

 ۱ یک د رعو و هل وا )رو قردیلغرا یدوحو ید ی رکک یرلئا اونو هل وناخ

 لی كناه ) ةروكدهلاو ( هلڪو تالاد و كناد ) رک دیهلا ۱ رود هد وس و و ك

 انهو ولتا ك یسهدوک هل اه ) ةروک دیهلاو ( دنا و ناو ربح 1 روک دیهلا و ۱

 ی رم روند همدآ عفادم یحاص تعانم و 4 هروک دهو روکدیهو روید هب واخ ۱

 ك یک د رغو و رود هب واخ لزوک یراتفر و زا و هو یریا یس دیو هس انعم

 ناشیذو بفیرش هکر د قل از وا 8 یدع ن ث راج روکدیهو رود هد وس و و 3

 ی ربا یش هی 9 رود دیه هروکدهو ردیق] لحرر ندنس هلق هدنک و یدا 2ک ۱

 كب یدوس هدنز و ج رحد ) رک درسنا ( روند هل واخ هدي زا بوح یسەويشو ادا 1

 نالا نم لح را درب لاقب ف اوف قعو وا ندنتب وط ر 22« اف بوحا قوح ُ /

 سالا لع ار لاقت رد هند انعم كل الا تبوئلعف رب هرز وا ساب و مات یقح یور اذا ۱

 ( روک دیهلا) رونید هراد وسشعث راق هثم رب یرب هلیسهینب لعافمسا ( رکدنلا ) ی زن اذا
 روند هب هنس رادیاب و تان روکدیه و یدنل وا ر ؟د قیاس یانعم هدنن رو نو رمح

 اهح ر د دره 3 زکدهنا 4 5 حاز 3 دیعلا تاب یا نیطاسالا روک دیه ت تا لاق

 ندای ندنعب دل وا ق وص هما راقح ه طمع وه زا هک دود هنغايە رک لوش هدننز و 1

 ,ب وا وا حالصا اطر را رکود وص هن رز وا یک قکوط هلغماش وا قرف ردیفد وس ۱

aهدنمالک كمدآرب او كن همححم لاذو یف تكناه ) رذهلا ( رولو سە  

 اذا عبارلا بایلا نم ارذه همالک رذه لاق ردهنسانعم قلوا ریثک نایذه و أ اط

 يع رود هزوس قوح یعع و هدوم رولوا ےس زن رذهو لطابلاو ایم نت

۱ E 



 هروک های ثاس راش رد, ربعه یرفسم رود هب هما هنس هدن زور« ( درسا ) | ۱

 ره هکردفلوا ةمالا هيععلا نالوا باوص رده فرصت نرابع ةناتلا هنسلا ۱
 لطابو وفل هره كلادو كناه ( ردهلا ) ردکعد نوناخ زوم مات یادئاو ءاسعا

 هند هذ لافب نوسلوا رغ رکو مد درک روید هيف ندیک هګفم بولوا
 هکرولوالغ نع هدنون ةردهمیا رده مهژامدلاقبو الطاب یا ارده هیعسوا هلاموا

 ردغ رده و زغلوا هذخاوم یرالناف هلیهج و صاسفو تيد هةوا لاطبا یرلمد
 قاوا لطابو وفا بوديڪڪ هتفم هئن رپ رولوا ردصم ه4نیئعف ردهو هدژو
 اوو لطب اذا لوالاو یا بابلا نم ارده و ارده ىلا رده لاق هنسانعه

n3 
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 ىو طابت هدسزو ردي رده و هنلطبا اذا هب رده لوقت رولوا یدعتم ءدام

 ردهسانعمقهیاب هود یک رده ردهو روند ید رداه روند هب هنسن نالوا راتعا

 لاقب ردهنسانعم كعوا نیجرکوک هدنزو راک د راد و رد هو رک ذیس اک

 بارشلارده لاقی ردلمتسم هنسانعم قمایقو توص اذا ارادو ارده مالا رده

 لهاا رده لاق ردهنسانعم قاراي یغوعف کیچ ثكحاغآو لغ اذا ارادبنو ارده
 كابا ردهو رغ ی هنس ر یجدو ھلب رہ یک كني رم ) رادهالا ( هروفاک قشنا اذا

 و ۷
 هم هل و از ا

 یعع هردهالاش ردندناب تلعفاو تلعن هکر د دیانعم رب دن نم و یال هدو رد هتساتعم

 لاق ردهنسانعم كليا رده یرلمد كنبرب یرب هدننزو لعافت ( ردامتزا ) هرده
 نالوا را تعا قو طفاس یک رده ( رداهلا ) مه ءایداو رذهآ اذا موقلا ردام

 ورق وتسوا زويد هدوس لوشو طقا یا رداهو رده "ی لاقي روند هرش»
 رثخدق راص اذا زداه.نل لاقب رولوا هرکشندکدیشک | تلاو هلوا هقفو قلاو ۱

 (ةردهلاو ) هدننزو هبنع ( ةردهلاو ) هللاحف ( ةردهلا ) قیفر هلفسا و ءالعا ۱
 هبهداز سوض نایلوا هدندادع "یشرب الصا بولوارادعا یو طقاس هدننزو هزه

 دح اولا اذک و "یش اوسیل نوطقاس یا ةردهو ةردهو :ردهمه لاش رووا قالطا

 یفج راغد ندننعآ هود هدننزو ریربم ( ردهلاو ) هدننزو ردغ ( ردهلا ) قتنالاو

 یا پابلا نم اریدهو ارده ريعبلا رده لاقب رد هنسانعم كمروكوب قر هيم ةح 1

 قلوب ینلاک بوناغوجو بویازوا یک کرک تابنو ةقشقش ريغ یف توص اذا | ۲
 ليفت ( ریدجاا ۱۶و رتکوا دج لاط اذا اریده بشعلا رده لاش ردهنسانعم

 لاق رد هنس انعم ڭكمروكوب قر هیم رقح یتغح راغد ندنرعآ هود ید وب هدنن زو

 ليغآ اعونع ندارن ىنعب * ةنعلا ق ردهلاک * لثثا همو رده یعع ریعلا رده
 بویلوا یذوفن هدنلعخو لوق ردسک هود نروکو هدلاح ینیدل وا سوب هرجا

 رده هدننزو دوعق ( رودهلا ) رولوا برض هدنفح زجاع ناشاچ بوغاب هد وہی
 بشءلارده لاقل ردهنسانعم قاوب ینلاک بولاغوحو بونازوا یک یک رک تاب یک

  E ۳1ا ۲ 5

 ست

 و
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 اررده



 ۷ و و

 تقو دو هدنزو لعفن ( رع#ثلا ) رولوا هلقتسم تفل هدننروک ذم نتیدح |
 هنب تام و ةرجاهلا ف ارس یا ارے لوفت یدهتنسانعم ك هلو ا

 هدننزو باتک ( راعلا ) نیرجاهلاب هبشتاذا لجرلا عج لاق ردهتسانعم كعکب |

 رت مع هکرونید هما لوش و رولا یاراجهلا ةيرق سوق لاقب روند هشیرک |
 هددحانو قوطو ررروک ندنسهقلح بودا ناشن یآ یرازاذک «ربتو یرزادا |

 نونا یراکدروک هنیرلند رک كسرو ٌهفلاس كولم دارم ندفوط روللوا قالطا

 نایرع.بویلغب هنسهعلب كن هود روش ها لوک راسهو ردق- هوا قوط
 هدننزو رحز ( رعملا ) راردا دن هالا هيا ولنالاب و هنلب ینحوارب هوا

 هربعی رده لا رد هنسانعم قله راعه هنغایا كنمود هدننزو دوعق ( روعهلاو )

 ردیدآ هدلب رب هدنسهکلوا نی .هلنیتحف ( رعه ) راجساب هدش اذا اروعهو | ریه

 هدلپ اضعیو ردفرصنمو رک ذم یمه رهو رددلحرم رب یتیم هلبا هدلب مات رثع
 هرزوا ساق ربغو روند یره هدشسسن رول وا فرصت الو ثنوم ۷

 لصاح امرخ قوح كب هدنآ ردم »ا كنع وج كنض را نر رعهو روید یرحاه

 ىلع هللا لئاضفو ريه عاونا رو نملثم * رده یا رت مضیتسک * لئلا هنمو رولوأ

 هلا یضر رع لوقو رووا دارا هدنعقوم كليا رنهو لطف راهظا همدآ نالوا
 کرد جرم رصلا بوک روا هنابو ةرثکل دارا هلاک [ ره رج ال تبع ] هو
 اهصخ اا و [ رعلا کار و رعه رح ا تبع ۱ ردم وسر هلا هرابعوت هد باپ,

 هدننرق هندم رجهو رطالا یف ءاوس علا کار و اهرجات نا یا ااو :رثکل
 نذام هدسنع و ردصو ص۶ هني رعه لوق ىلع هباروا هب رعه لالف رددآ هب رد رب

 لبجرب هدنبرق توم رنج ریش هلیسهین هب نا رعهو ردیدآ هصح رب ندنسهیحات

 نومد هنر و نودي هیر ورا ق ییا ی قاب زر
 لاح رووا قالطا هر قالوو قازوحوا رععو زرد نا ده كدر هدسکیاو
 راعهالانم رعهالا هدابام لاش هنمو ینبم هنغیدل وا فوص وم هللا اخرو بصخ هرولزم

 الع لیععما بانج ماو لیلخ ترمع> لح هلیعف كوج ( رجاه ) بصخ یا

 ردیدآ عضومرپ هدنزو ریز ( ررعه ) هللا هره روید ید رجآ اک او ردمالسلا
 | ثوزوا روند هماعط ناثلوا لک | هدنتفو رامن فصن هدننزو یروبص ( یروعهلا )
 لی ماعطلا وهو ایروعه انلک | لوقت رونلوا ریبعت یک هلوا راردبا لکا هدرلنوک
 رب هدنب رق اهنص رهش ءدنع هدننزو مش شا ةرحز ) تن ةه ) راسلا تصنیف

 ( نا رعهوذ ) ردعضومرپ هدنب ,قرامذ رهش هدنع كلذک ( بیغ یذ هرعه) ردعض وها 1

 دعس نی میم ونب هکردبشل یهسن نیا ندع كولم ناتلوا قالطا ءاوذا هلئاصف
 ردیسا یسرف كلهم ن ورع ن ثوغی دبع هدننزو رفتم ( رع هما | ردندنسهلسق ۱
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 همدآ ندیا تفزاام هبا رفو ره یھب همی ی رحاهو یا زرد قالطا یرحاه

 بط كناه ( رعفلا ) سما مزالب راص ادا یرحاه لحر لاقب رووا قالطا
 . رعمه و مالکلا نم جا یا رعس#ا ملکش لاقب رونید هزوس ازسانو حقو شُغ
 اذا ۱ ره هشم و هموا ىف لج زا عه لاش ردهنتسانعم یمالقباص رولوا ردصم

 7 4 ( روید هک ازا و شف دو هدسشزو ءار )ءِ 4ا ) ىذه

 ( رساهملا )ر روشد هبهود كک راو یید نالوا عمار 9 قاف هژازیاس 4 مک تب اع

 ردهرژوا سایف ربغ وو رونید همالک خو شعف کردیم رھ ہدنلزو نساحم

 هدن زو تان ( تا ر4ا و تارحاپلا ) ردمج ندنطفل نسح نساح که

 ! ءامر لاقب روئلوا قالطا اک نالوا مزلتسم نههطفو راع نالوا لحم هس ومان

 ( یربعهالاو ) هدننزو نیاخ ( یربس#ا ) غاضش یا تارع# و تارجاہب
 هضم و همو یف ریش لاش ردهنسانعم قمالشاص ى ل ده هدرا ون رد زر دضم

 تیکس ربع و ءاریعها و یریسها و یربعهو یذه اذا یربعهاو یریعهو | ریه
 نونا و تداع دیدن كنالوا یاپ یرعهو هدننزو هکو صفا هروهاو هدننزو
 یا های رخو هروعهاو ,ربسهو هوا بعهاو ,ا ریعهاو ءا ره اذه لاق ردهنسائعم
 هدنع ام لاقب ردهنسانعم تیافکو ءانغ لك كناه ( ءا عملا ) هاشو هبأد
 هدننزو هیفس ( ةمع#لاو ) هدنن زو ريما ( ربها ) ینعع ها هالو كلذ ءاتغ

 كش لوق ىلع هتنامز زامن فصن هلی هلا رهظ هدنتفو سعش لاوز ( :رحاهلاو )
 لد رار تدش هدنفولوا سانا رز روتلوا 3 هیامز ردق هرممع ندنلاوز

 نالوا ینا كب ضعبلادنع رارلبا ترعه ندنرن یرب هک بوک هلکلیا مارآ هدن ) هناخ

 ریما ریه و رووا ریبعت ینجصا هوا هدزجالطصا هکروتید هتقو راہ فصن
 نالوا شڪ روق و هلن رد عه یی رونید هشوح نالوا عساوو دوبی هدنن زو

 روند هغانح ویو روند هنکلا ناب نالوا ظیلغ یمهدوکو رونید هفلتوا روش

 زو لوڅو ردیدآ وصرب هدندروب یتعاج لع ونب هدي هرب ها هفوک ریعهو
 روند هدوس ی وف كيو هلوا نفقب ندقعُشآ قوح هیشید هکر وشد هه ود كک را

 لوقت ردهنسانعم كمك هربربو كمزک هدنتفو هرجاه هدتننزو لیعفت ( ریعهتلا )
 عقاو هدناپدح [ هندب یدهلاک دعا ىلا رسهلا ] وبشاو :رحاهلا ىف ارس یا انرسه

 تغرس .هنن زا هعج رد هنساتعم ریکبت کرد لعا منا نادری کیم هلک ریتم

 نااذڪ ردکد رولوا لا هناوت كنهدا یده نابرق مدآ ناراو نکر ا بودا

 هک زد هتسانم یکی یندریج+ مقاو هدننیدح [ هيلا اوقبتسال ریس ا فام م نول ول ]

 دوخ اخ نر چا ری هد رت وو e مک قبس ٭ هرازاع 2 وز ات
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 كلیوس ازسانو شخ همدآرب و هارمتسا ادا نالف رعها لاقب ردهنتسانعم كلی

 هلو هدتقو هرحاه راعها و رجلا یا رحاهلا ملکتاذا نالش رڪن ها لاق رد هنسانعم

 هدننزو لاعتفا ( راعهالا ) ةرح اهلاق 2 یا رها لوق رو دن تسانوم تق

 17 اه لاش ردهنسانعم كلك بولیرپآ ندنرب یرب هدننزو لعافت ( رجابلاو )
 :E ندنسانعم كرتو عطق هلرسڪ كناه ( ةرعملا ) ناعطاقت یا نا رحاهتیو نا رم
 ۱ هرعه هلی كناهو هرعهو رونید لاک بزا ا نفرو ندمدآ رب ردمسا
 ث ره ی کیا هلیس هين هش ( نا رخگلا )روند هکنا ج ورخ ها ردا ضرا ند زا ر

 هلا یوبل نذا بویمهدا لمع هشب رق تیذا كمارک باح ا ضع دارم هک ردکید
 ( نت رعهلاوذ ) ردب رلت ره .دب هني دم ند هکم هلهالا لوسر ترضح هدعب و هن زاید شح

 ( ةرجاهملا ) ردما رک باعا نالوا یحاص ترعه ییا هرزوا روک ذم هحو

 1 رجاه* لاقي رد هنتسانعم كالا تارعه هیارخا ضرا ندضرا زب هدننزو هلع افم

 ۱ ترعه هراهب رق صاح هدننزو زلف( رع#لا ) یرخا ةدلب لا ابن ج رش اذا ةدلب نم
 نوزوا كب هدننزو هنسحم ( ةرعماا و ) هدننزو نسخ ( رج ) رونید هكا
 لیوط یا ةر و رع ع لاش رولوا فصو هنجاغآ امرخ نالوا یراو

 زدم و و وا اقلطم و روند هب هود لزوکح ینادناو ها و كان ی وص رحم و یطه

 قاف لتپ نمو لضف ندراراسو دید یا ر4 "یش لاق رولوا فصو هثیش نالوا
 هتسهظحالم كلبا كرت هلتهح زارتما نعون رلانعمو رونلوا قالطا هبهنسن نالوا

 . ردشلیا راها یاسحو دع هک ای وک روناوا قالطا ههنسن قوح و رد یغبم

 نالوا قیاف ندراس هل رلتهح ریس و نس باه هرع#م و ربثک یا ر یش لاق |"

 1 e) ھالا ) سلاو محلا ىف شاف یا ةرعه* دقفا لاش رول وا ق الا ها ۱

 رووا لاصتسا هددنسن نالوا مطا دوخای لوطا هلتس هراس هدننزو لشفا
 وا لوطا یا هنم رعها اذه لاق ر در ق لر

 قیاف ندرتاس هدرلنوب هدننزو رجان ( رجاهلاو ) هدننزو فتك ( رععهلا ) محض
 ىلع لضاف قاق یا رحاهو ره ٴیش لاش رونلوا قالطا هثیش نالوا لضافو

 لاق روند هناویح و هناسنا نالوا ررو هتسهآ و فیعض شآ غآ رعهو هریغ
 (یرجاهلا ) ردیدآ هلسفر رجاهو افیعض القثم یشء ناک اذا رعه راجو لجر

 ۱ یش لاقي رونلوا قالطا ههنسن رلعاو دیحو عرکو لزوک یندو هلتتسن یا

 رک دیس اک ردکءد بوسنم هتالو رعه یرجاه و دیح مرک نسح یا یرحاه |

 هکر د جرم ءان یا یرجاه وه لاق رونلوا قالطا هرات هو ءان یرجاهو | ۱

 یبرومد داتسا ندنسهلسق كلاه لصالا ف رردیا قالطا ییلاه هبیبرومد رلب ع, |

 a هلکبا روهظ هاشم داتسا ندرعه ریش اذن هنفیدلوا اد |[
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 لاوفا یسه4وقم افجورجزو بییعتو منش كمال هدنفح هدیابلوا بوشارش وا او رپ ی
 4 شو هیف لدفاع یاب علوم یا 4 زا موه لاش هوار ريا تالابم هاعفاو

 رنک اعفاو لاوفا هدوہبو لطاب هذلوا راک هزره هدنناذ کروند هب هینکل وشو

 رد ردصم و ةفيص ( ران الا ) هوطابا ترثك اذا زہ لجر لاقب هوا
 لعافت ( رتاملا ) هام راص اذا لوهملا ءان ىلع اذکب لج لارتهتسا لاق
 نالح رلا راه لاش رد هنسانعم كمشديا اعدا لطابو هد وب هد رخآ اهدا هدننژو

 اداقعجو هزره همدآر هدننزو هلعافم ( :راهلا ) الطاب هب-اص ىلع لک یعدا اذا

 ىه كنالوا یا ( و ) لطابلاپ هبا اذا هراه لاقب ردهنسانعم كکوس ھا

 ردیعج كنظنلزنبت هک ابوک رونید هرلتدابش نالوا بذکم ینرب یر رسک كن هاو
 ناياجآ دوش وا یزوک زدن وک هک هدنزو نو رمح ( روکسیهلا ) دزو رقعخ

 ( ةرغا ) اراهئالو اليل ظقيتسبال یا روکتیهوه لاقب رود همدآ یشاب تا
 رک | اذا لجرارته لاق ردهنسانعم كليا قافاشکیو قانازوا هدننزو هحرحد

 یقلتسود ندمد آرب ل رک تلاه ( نارععلاو ) هدنزورحز ( رععتا ) مالکلاق

 بابلا نم انارعهو اره هرمه لاقب ردیلباقم لصو هک ردهنسانعم كمك یتفلاو
 موصو هکر اذا "یشلارعه لاقب ردهنسانعم كليا كرت یی هنسنرب و هعیص اذا لوالا
 لازتعا اذا موصلاقرعه لاقي ردلمعتسه هنسانعم كليا لا رعا ندعاج هدنتلاح
 نق هتیفل لوقو ةنسح ةرعهو انارعهو ارعه :ارشلا رعه لاو حاکشا نع هيف

 | مه ة رضا ن تبهذ لاقبو بیفم دعب وا ادعاصف مایا هتس ده وا لوح ده یارعه

 هسلوباعو وشن رزوا طارفا هنکل ولنیا دوح اب هنفلنزوا ج اغآ ینعب امطعو الوط یا

 وکیو بوخ كب رجهو رولوا كليا كرت ینسهجرد قاقاجوق دوخای یرب هکایوک
 لاق ددشلوا زات هليا كرت ینعون هک ایوک ندننسح لاک رونلوا قالطا هبهنن

 كنهودو ردهنسانعم رجاه هداروب رجه دیج مرک نسح یا ریه لجرو رعه شک
 رخاه ندکلشک سس دوخای ندرلهود واش رونلوا قالطا هرالو یرلکد رک هلن ورب

 قلب پیا یراک دید راعه هب هود و رک تین اڳ ردهنسانعم هرحاه رعش و نوعیدل وا

 ( راهالا ) ردیدآ مضومرب رته وراجلاب هدشاذا ارعه ريعبلا ربه لاقب ردهتسانعم
 نسح ربو هکرتاذا هرعها لاق رد هنسانعم كلبا كرت یغدو هلیرم ہک كنءمه
 ثانب هلیتهج زابتما هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم كعشتی بودا اد لابو لای هلتفاطل و
 ةفانلا ح راش انسح ابابش تبش ادا ةي رام لا ترعها لاق رولوا شلیا كرت یتعون

 هزره راعها و ردمو سس ةیراطا هدناعما عیج اعفاو ردشلبا طيلغت یتسهخ

 ملکت اذا ارعهوا راعها هقطنم یف رعها لاق ردهنساتعم كليوس زوس نایذهو
 ازمتحا یدآرپ و ردلبهتسم هیسروب ردردصم مما ھلن كناه ره هداروب ینهلا

 كابا
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 یک توبکنع رونلوا قالطا هکجو یراکدید كجم روا هدننزو روبص ( روبیلا ) | 1
 یتید هدننزو هدیهح ) ةریهلا ( روند هه رق هدرخ هدننزو رون ) روبهلا ] 1

 كنهغب روق یثید هدننزو هنیهح ( هریه ما ) رونید هتسربغص لوق لع هالترص

 ها ولفاربط ولزوت هدننزو هییاغ ( هيرابهلا ,) راردریبهوا هنککرا ردپسهنک
 یعابر ظفل هدننزو ج رز ( ربنهلا ) رابغ تاذ یا ةيرابه مر لاق رولوا فصو

 ) ربهلا ۱ ردبشلیا مسر هدارو یاب ندنمهو یرهوح ردیسهدامرنه ىلج هلغل وا

 هتسومانو ضرع كمدآرب هدننزو ربس ( ربهلا ) روند هبیثک رودوب هدننزو رفعج
 نالف ضیعربه لاقی ردهنسانعم كل دابریو قرخ هلبا لعفو لوق كجريو للخ
 كلبا غامد هدرو شو توترف كلريب یدآربو هقرم اذا یاثلا بابلانم اربه
 هزوس نالی هلب سسک كناه ( رتهلا ) ارتهم هلعح اذا ریکلا هزه لاقي ردهنسانعم

 هنم و رد راتها ىج روند هن هیهاد و 8 بذکلا یاهلا لهاوه لاش رونید

 بیع ساو هغلابم راهربه لاقب و یها و دلانم هيهاد یاراتهارنهل هنا لاقت

 لاش روند هزوس ینعچ و طقس و اطخ و بج سا یازتهب یبا لاقب ردهنسانعم
 ایست هبهیهاد روند هللوا فصن كنههک و ًاطخ و طقسب یا لوفلانم رله هاج
 ند هض راع یمهلوقم ردک و نزحاب تاع ر د وخاب ندکل رپ هل یی كناه ) زها (

 8 لاقن ردعسا هکر وند هل التخا و 6 نالوا و هروعش و لقع یش

 دآرب هلل سک كنمریه ( راتهالا ) نزح وا ضرموا رک, رک نم لقعلا باهذوهو هل 4

 04 ICR قلوا لئاز یروعش ندردک و ضر دوخ اپ ندکلربب

 زیهم وهف نزطاوا ضرلاو اریکلانم هلقع دقف اذا لجرلارنها لاقب روبل وا روبعت
 داتعا و هریغ یرهولبارک ذی ملو لوعفلا ءانب ىلع رها لیفدقو داش ءانلا حب

 ردهنسانعم قلوا لوبم و صیرح همالک بربط هدفی هتم ییا و یا

 مركم ( شهلا ) رتهموهف "یشلاف لوقلاب علوا اذا لوعفلا ءانب ىلع لج رلارتها لاقي
 ینعج هلغلوا عامدلا لتخحمو توترف هلیییس نزحو ضر دوخاي كارب هدشزو

 روک ذم هجو نکل ردندلعاف ءانبارز رد ذاشو و رود همدآ نالوا رلیوس نایذه و

 لج هنوذش كفل وم هدنیح ینیدلوا لوم کا کک ید ندل وعفم ءات هرزوا

 صیرح هکلیوس زو هدنقح هنسن ییدنشیا بوروک ( زنهمو ) ردلکد هجوم
 تفاج زک رد هتساتعم لهحو قجح هدنزو راک دن ( راعمنزا ( روند همدآ نوکشودو ۱

 رد هنسانعم لهج و قج یخدو هدننزورفعح ( رعنا ) ردترابع ندقلوا تادا هلیبس ||

 نالوا هد هجرد تیابن هدنزو هرم ( ةرنهلا ) لهجو قجح یارو راتمم هيف لاقب |
 لوعفم ما ( رسما ) نرکیسم ةقج یا هره هب لاقي روند هتهالی و قح

 هلکن اعاد هلغلوا نوتفم و صیرح تیاغب ههنعذ رب کنونی همدآ لوث هلیسهیلب
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 هيب یهسک ثیافب هدنزو دادش ( رابهلا ) رددآ قلموقرپ هدنب رق رورز هدهکم
 راپه ندندیماسا رابه و روید هلو“ فوج یوئو كاتب یا رابه فیس لافب رونید
 هکسارط نایک هی كلاه ( ریهلا ) ردنداح#ا نايف نب رابه و دوسالان

 | ( هلا ( هنس اهم عطانم شلسک هدنزو زاف ( ریهلا ) روید هنس هناد مژواو رود

 لاقب رونید هبهود كکراوللا یسهدوک هدننزو رحا ( ربهالاو ) هدننزو فک |
 ملا رم کس یا ةروهمو ءاربه و ةربه هفا لاقيو ملا رثک یاربهاو ره لح |

 بابلارم ارته ربما ربه لاقب ردهنسانمم قاوا ولتا بوروم- هود هنیتعف ( ریهلا )
 یئوج وا كنکلپ ثش وق و فو« هد زو همزش ) ةيرهلا ( اره راص اذا كاتا

 كپڪ نالوا لصاخ ند رام و ندهو هدب رلبد تن رالیف شاب و روند هنغا زوت

 اموه و دیربهوا هایه ایدلالام لاقب وولوا ریپعت قاکرت هک روند هبهنسن هد زرط

 ( هیراپهلا ) سارا جو نم ةلاهلالثم هشلا لفساب قلعیام اذک و شی زا نمراط

 رهوح( روھلا ) رونیدهفازو یسن وحوا كليو یوو قوع, دو هدنزو هطبالع

 ردیسا نسوسو روند هنکیآ لوق لع رونید هرواج یرکدید سراب هدننزو
 | نوید هلو قوح ولو زونپد هنعو یزمرف دوخای ردهفوکش نانلواریپعن قبناز |

 | لثلاهنو ردقوچ كب یلاچ ناوا ریبعن نکروک ینعٍ داتق هدنآ هکر دیچسا عضوم ربو
 باوص ردطاش ىر ةن ةلطلا هدارو * رب وه داتف طرخ ةلظلا نود نا #

 یی هنتشانعف "رخ رونید هکما ا كمالو یعف كناط ردقلوا هلظ نالوا
 ارو ددراوشد تیاف هکردک قمربص ینسیلاچ کر وک كلبا لیصحم زیزع نان
 یدلوا لوتفم تبفاع هکیدیا هسکرب ندع یاسور یئراطاریوه نب دز, زدندیماسا
 هریپهن ةولاو دعس نی ةرپپهو ردن دیتا هکر د لبس نا هدنزو هنیهج ( هرببه )

 الثم رلیدلوا لثم برم هلفلوا ناشاو مان یو دوقفم هدیسکیا ر هک کیا ندب رع

 لرد ةريبه نب ةولا كيتآ الو دع نب ةريبه كين ال هدب كيد ملک اکس نب یدبا
 هنماقم هد یی رلدنفل هولاو هریپه رددنلگبش ةولا بو وی یتحو ةربه بووي تح

 ( راهو ) هدننزو دادش ( رابه ) رلیدلوا بوصنم هرزوا تیفرلت هلرللیا هماقا |
 هرزوا تفاطا و نسح هل رڪ كا ء مه ( راپهالا ( ردیدآ لحر کیا هدنن زو رباغ

 ( راتهالا ) انسح انمس نمعاذا لجرلاربها لاق ردهتسانعم كمروم ولقشقاي |
 ربعبلاربتها لاقب ردهنسانعم كخکوت بو را یتا ثنسهدوک كنءود هدنزو لاعتفا |

 ندهربوه ( ةریوهلا ) هعطق اذا فیسلاب هربتها لاش ردهتسانعم كعسکو هج یفاذا
 | ثذا لاق رونید هغلوف نالوا وللیفو ولیو یرزوا هلی رهين لوعفم مساو لعاف ما

 | روش هدننزو نادادش ( نارابهلا ( رعشرب و الع ناک اذا ةرب وهمو ةرب وهع |

 هلیتسحانم یتلوا مث عقوم رووا قالطا هب یا نوناک هی لوا نوناک ندهیموز 1

 روبهلا
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  ۱كناهو كواو ( رهولا ) ۱ هتل اذا و هرو لوقت ا قموق بورا

 | هک رونید هنسففوط هلتدش ل رالچ ولع هنیمز هدرلتقو یسا كدنوک هلیعف
  ۱مهو وه و رهولا اذهام لاق رووا سح بارطضا هدنز رط راع ندنالو فت

  ۱هدشننزو لعفت ( رهوتلا ) راخلاك با ,طضا هل یرت تح ضرالا ىلع شا عقو
 | هو لاش رد رابع ندقااق یزآ بودیک یغوح كنهنسن رب زد هتسنانهم روم

 رطضم هنس هجرد توہمو ریه هدمالک یدآرو روبت عع لمراو ءاتشلاو لیللا |

 (نارهو ) اربصم هيف خیام للا هرطضا اذا انالف دز رهو لاش رد هنسانعم كلا
 نا رع وا ظفاح ردب دآ هدلب رب هدساداو ردیعما یردن كموقر هدنزو نالس

 حض وم رب هدسراف نارهو و ردنداروا یارهولا نج را دبع یخ یرفلا رلا دیع

 یصالخو حورخ یدآرب هدننزو لیعفت ( ریهوتلاو ) هدنزو رهق ( رهولا ) ردیدآ
 لاقت نوسلوا یونعم كرک و یسح كرک ردهنسانعم كمروشود هرب نایلوا نکم

 رهوتسلا ) هنم ج رعال ايق هعقوا ادا اريهوت هرهوو یناثثا بابلا نم ارهو هرهو
 الا لوق ردهنسنانعم نقیتسم هلل رینب لعاف مسا و هللادبا هیای واو ( رمیتسلاو

 بولا نی فسو ردندیماسا هدننزو هرع ( هرهو ) نقیتسم یا رینسو هب رهوتسم

 ۱ رددت دع هرهو ن

 وداج هکردیدآ قجوب عونرب هلیئوکس كابو یعف كناه ( ةربهلا ) ( ءاهلا لصف
 هنتسهزاب تا موص نسککو زاردا نوفا هلکنآ نوحا رخ یاجر رتروع !

 مل هتضع یا معلا نم ةربه حطق لاق روند هنسهراب نالوا قابوط لوق ىلع

 یا هدننزو رمص ( ریهلا ) رددآ لجررب هربهو هنم دمفج دعطقوا اف مظعال

 دعطق اذا لوالا باسبلانم اربه محملا ربه لاقب ردهتسانعم قمارغوط یریا یربا
 ةربه محلا نم هل ربه لاق ردهنسانعم كعسک هحراب كور ندنآ و ارابک اعطق
 یجسک بولو یتا هک هنسانعم راه رولوا فصو ةغلابم ربهو ةعطق هل مطق یا

 ولقاروئوا و زود و راه یا رکذیساک ربه و ربه برض لاق هنم و ردکعد |
 كناه رولک ربه و روبه ییج روند هغلموق ولفاروئواو زود كلذك روتیدهرب
 هک رونید هکلبا فقو هدنرلشاب هع رک تیآ ره هدن أرق نف ریه و هلیض |

 ار یا ناز لا تایم و سا اشا ی ق 1 نا
 رد هنسانعم راه یکسک بولوب یا یدو هدننزو ریما ( ريبهلا ) هورک |

 هکروید هغلنوق و هرب لقاروتوا و زود لوش رببهو راه یاره برس لا شا
 كناه رولک ربه ج هلوا هدنزرط ولوح تسن هنفارطا هلغلوا كسک و یار طا |

 قیرط رایس ریبه و رونلوا قالطا هج رفریبه و یک هبرشا تم اوا یم |

 ی یک یر رک
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 | هر مالمو زود نالوا هفنکنا غاط هد زو سلجم ) رقوملا ) رد دآ عضوم و

 | موم رب ( هرفاو ) لبج حاس دنع لهلا مضولا وهو رقولا ازا لوف رونی
 هدنعا روند هنساوب شوق هیئوکس كفاکو یصف كواو ( : رکولاو رکولا ) ردیدآ
 روکو و راکواو رکوا یمجج هاه روید ید هرک و «دهسیا قوب شوق ردقن ره
 بح اص هدع یا هب کو و راطلا رکوک تب لاش دش زو درم رولک رکوو

 لدی ود روح هدب راللاد د راع انآ شم ارز ردعا ندعم رکو هروک های اش ابیصمع

 | هدتشرا صوخا و هالوا هدنراع و لابج و راجا رکوو روند هیاوب یرلقدېاب
 رد هنسانهقمروا هنورب كمدآرب هللا قرمو رولوا ردصم کوو ردص وص هئالوا

 فععم ندزکو هاا همم یاز وب و هدب مه هفنا بر اذا ارکو هرکب هرکو لاقب
 ۱ لوفلع كلك هباوب شوف هدشازو دوعف ( روکوو رکوو ) ردهم تفل ردلکد

 | هخدو ارکولا یتا اذا ادوکووارکو راطلا رکو لاقب ردهنسانعم كمریك هاو
 | یتسهه-" یصلا حراش بثو اذا ارک و یظلا رکو لاقب رد هناسانعم قما رسو

 | یرلکدید هربکوو هالم اذا ءانالا رکو لاقب ردهنسانعم قمردلوطو ردشلنا هتطاغ

 رکو و ةربکولا مهلذخا اذا بابحالل ركو لاقب ردهنسانعم كليا بيرت ماعط
 ردك رکس قر ها رخه دارم ردعسا هکرونید هک رکسهوکرب صوص هنبسق ناویح

 ىلع لوا كاچ هفاو رکولا تدع اذا ٌهقانلا ترکو لاقب رولوا ردصم هدانعمو و

 رک ذیس اک یرکو تاک اذا ةقانلا ترکو لاش ردهنسانعم قلوا ميلو ریصق لوق

 لیعف ( رکو ا ( رددحاو رکو هکرونبد هباو یښندوب هدننزو هرع (ةركولا (

 رکو لاقب ردهنسانعم قمردلوط هدرانوب هل رسک كنهرمه ( راکیالا و ) هدننزو
 كشوق كلذك ینراف كفجوح هدننزو لعفت ( ركونلا ) هالم اذا هرکواو ءانالا

 اذا یصلا رکو لاق رود هاو شلوط هک ردهنسانعم قلوا ولطپوط یتسروق

 | «دزو هرع ( ةركولا ) هنلصوح تاالتما اذا رتاطلا رکوت لاقي و هنطب "التما
 | لوش هدشزو هنیفس ( :ربکولاو ) هد-تزو ریما ( ریکولاو ) هلاصف ( :رکولاو )
 | ( رکولا ) ردیا بیت نوجا بابحا مدآ شمردیاب انب یکی هک روند هنماعط تفایض

 وه لاقب رونید هک رکس قرهیارجص یک رکو هدننزو یزجج ( یرکولاو ) هنیتعف
 | كباچ یرکوو تابولاب یتعپ ودعلا نم برش وهو یرکولاو رکولاو رکولاو دعب
 | :ریصق وا ةعيمم یا یرکو ذقان لاقب رونید هی هقان نالوا ملو ریصق لوق ىلع

 | تداص اذا یرکو ةأرما لاقب روند هنولاخ ناینکح بوسص» هلدش هرب و یل

 | كدا او هنسیدنک شوق هدنزو لاصتا ( داکتالا ) شرالا ىلع "یطولا :ددش
 | عحومرب هدننزو ءا رحم ( ءاركولا ) ارکو ذخما اذا رتاطلا ركنا لا ردهنسانعم

 | (داکو)رونید هبهچرف قلاراو هکدک قحهراو هوصهدنزو هرج ( :رکولا ) ردیدآ
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 كسک ایسیرب ندرلن وب هلوا ربارب یک مو ینابوچو یپوک هدنناي هکرونید هتسیروس |
 لوفت ردهنسانعم لقت قلضآ و رونلوا قالطا هلام ءرفو وأ قالطا هنلوا

 هتتفوضمو قلهتسخ و روند همدآ هدرولناسو ریپ كيو لق یا رق كنم عام
 لام راسو هنویقو ضرملا تقو یا ةرقلا ملقا لاقي ردیماکنه قلرغآ هکروتید |

 راقو مدآرب هدننزو لاصتا ( راقتالاو ) هدننزو لعفت ( رقوتلا ) رونید هیشاومو

 (روقبتلا ) اروقو راص اذا رقناو لحرلا رقو" لاش ردهنساعم كليا ادیب نكتو
 هب رک ین راقم هاب دلواو یدا روش و یصا كنو ددهتساذعم رافو هدنن زو ر وفیط

 ( روقولا ) راقولا یا روقبثا بحاص وه لاقب یدلوا بلقنم هانواو هلسفلوا
 نالوا نیکو راقو بحاص ردرلفصو هدننزو دضع ( رقولاو ) هدننزو روبص

 روقو ةأارما و رقو و روقو لجو لاقت روند روف و ید هدننوم روند همدآ
 هرشط ردلیعتسم هنسانعم كلبا مازنحا و مظعت همدآرب هدننزو لیعفت ( رقوثلا )

 قمردروط یهباد ندیکو لج اذا رحشلا رقو لاقب رونلوا رییعت قل عآ هدنسک رو
 اذا هرقو لاقب رد هنسانعم قلمراپو اکس اذا ةبادلا رقو لاق ردلیعنسم هتسانعم

 اذا هرقو لاق ردهنسانعم قمردشلغآ و كلبا نیکنسو شآ یب هنس رو هحرح

 رد رابع ندقلناشن بول هنخر یر ضعب E كلا ر1 هدهنسن ریو هزر

 هک ردسیعج كرفو هلئاعف ( تارقولا ) اراثآ یا تارفو هلربص اذا هلرقو لاقب

 هدنسهلوقم كيكو شاط هدننزو هر (ةرقولا ) روند هناشن و را رد هنت |

 روند هیس نئاهنخر هدنزو ریما ( ربقولا و روق ولا ) رود ههنخر نالوا

 نالوا هدرلایف ضعب ریقوو ربقوو روفوم وهف لوهجلا هانب ىلع مظعلا رقو لاش
 هلاه روند ید هریقو اک ١ رولیکرا وص هدنآ هکر وسد هروقح كوي هعوا قلخ

 رد هلیهجو عابا دوخای رد هل بشت هرانویق هدرخ یرللوق ریقو ربقف كرابعو
 و یاس نویقو رونید دهوا نالوا هد رايق دو هدنزو هنیفس ( هربقولا )

 رزوسق نویف اقلطم یعب عا دوخای زویش» دوخاپ هنیرهدرخ لوق لع روند 1

 رونید هنسیروس ۳ نویق نالوا هجهلی یراج و یابوح و نکپوکو روید ||
 هربف و نالوا رک ذ هدننزو ی رج ( یرقولا ( ردندآ لبج رب د وخاب عت ؤو ا 1

 یرلکشا و هیلوا نوعا ترا هکر وند همدآ نلس نویف لوق لع هنیاپوح

 مه لاق ردیلپاقم یود هک روتید هرلدسک نالوا نک اس هدرهشو روند همدآ نالوا |

 هدنناذ هک رونید همدآ لوش هدنزو مظعم ( رفونا ) سصلا اونک اس یا یرقولا |
 قیاقح هلسبراح نوک انوک یتسیدنک |یند رهد تابلقت بولوا دنشاردو لقاع |
 هتکنح دق لقاع برج یا رقوم لحر لاق وا شنا هاک [ * *راکزور همان ناو 1

 این ( رقو ) ردیدآ عضوم رب ندنلاعا قشم  هداقلب ضرا رقوم و دوهدلا (ا
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 | شسدوئوا هيمط كواو هروفوو رفو و هعم»ب بهذ وا هه ىا نالا باسبلا نم
 ٠ رقوو سلج اذا یاثلا پابلا نم ةروفوو ارفو هتبب فرق و لاق رد هنسانعم سولج
 هدشاط شم و عدص یارقو هفاس ىف لاش رود هفالتح نالوا هدردلاب

 هنلروص قلفلص هوخاب كلککو جو قاقصاب هدنزرط هنر نالوا هدککو هدزوکو
 هلاه رونید یغد هرفو ةمرهوا ةتکو یا رفو نیعلاو رسا اذه ف لاقب روئید
 رد هتسانع» ك( هنغر ی هنسن رو ةرفو هباصا اذالوعفلا ءانب ىلع مظعلارقو لاو
 هردص ی لاثب رد هنسانعم هکو دقح و شفب روو هعدص اذا مظملا رو لاق

 فیفش رد۴ا لوف ىلع روید هکوپ لغآ هلردک كواو ( رقولا ) ضو یا رقو
 كؤب ضآ هل رك كنءزمه ( راقبالا) ردرافوا یج نوسلوا ليقث نولوا |

1 

 الث ردصم وبسا اهاج اذا ةرفو اراشا ةبادلا رقوا لاق رد هنس انهم كلك و

 لاسا کەن رد كلوا دراو اعاعس قرلوا ىنا" ردصم ندلاعفا یلنفل هرق نالوا |
 لاقش ردهنسانعم كلبا رادهنخر هلقمردنفوط هشاط ینغئ رط كن همادو رد رشک |
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 شا هدنس هقرآ هدنزو یرکس ( یرفولا ) ةرقوب اماصا یا ةبادلا هلا رقوا

 هدننزو مرکم ( رقولا ) :رقوم یا یرقو باد لاق روند هبهباد نالوا کوب

 هتسحم (:رفولا ) رقو وذ یا رقوم لجر لاش روند همدآ نالوا لیق لاح

 یبظح (۶رفولاو ) هدنزو نسحم ( فولاو ) هدنزو همرکم ( :رفولاو ) هدنزو

 یمهویم ردذاش وو دننزو مرکم ( رفولاو ) هدننزو بارحم ( راقیااو ) هدننزو
 ی كراقیم رولوا فصو هنحاغا امرخ شعشغآ یرلخاش بولوا ناوارف

 ینتبم نوجا هلم لعف یبس كنسلوا ذاش كنهرهخآ ةغيص هکربد ح راش ردرقاوم
 قلاط و لماح نالوا است صوصح فم و ییدسد رقوم هد زو نح بویلوا

 ندا اسایق هل و اتقیقح هنرقوم هدننزو مرکم نکل بولوا اسایق هتیرهک ]
 قوط لو ( راقیتسالا ) ردشلوا ذاش ثیأت كر هغما لوا لاحم هنلوا یراع
 لاش ردلعنسم هت انعم كمروعو هدخا یا اماعط هرفو رق وتسا لا رد هتسأانعم

 هک روند هکلولبمشم رغآ هدننزو بام ( راقولا ) تنم ادا لبالا ترقوتسا
 هظفاحم ردیلباقم تفخ ردهلوبقم هيس رد هنسانعم هنازر رولوا مبعت قلوا ولكل

 راقو و ردیشل یرهلا يج نب ایرکذ ندن دم راتو و روا بح وم یسومات

 لحرا رتو لاق هنسانعم قاوا نکنسو ولت مدآ رب رول وا ردصءع هراقو و

 قالطا همدآ وليك ةغلابم راقوو نزر اذا سمالا باللا نم اراقوو ةراقو
 نا ندنب دحم هدننزو دادش ( راقولا ) ةنازر وذ روقو یا راقو لحر لا رونلوا

 قلوا ولراقوو وليکم دوب هدشنزو هدع ( ءرقلا ) ردیعا ییالکلا نیسا |
 | ثویف لو ۰.۶ و نزر اذا یناثلا بابلا نم ةرق لجرلا رقو لاق ردهنسانعم
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 قالطا هضرا قوح یاب هدننزوءا رج (.هآرقولا ) ثک اذآ عاتلاو الا تا لاش
 |! دنیشولط یک کرکو ةرثک یا ةرفو اینا ف تناک اذا ءارفو ضرا لاق رووا

 ندیرد ماتو ی الم یا ءارفو دعصق لاق رد هل رابتعا فوصوم ییأت رولوا فصو |
 هغلوق كویو دلبا :تفاولا یا ءا رفو ةدارنم لاقي, رولوا فصو همولط ع وتصم ۱
 هض را لوشو رددآ عض ومر ءارفوو ةيظع یا ءارفو نذا لاقي رولوا فصو |

 اذا ءارفو ضرا لاق هلوا شمالو ناصقن هنسن رب ندننابنالصا هکروئلوا قالطا

 ا يج اغوج یهنسنر_ هدننزو لیعفت ( ریفوتلا ) "یش ابتا نم صقنی ۽ تا

 بیعت و مش ثكحءهریو ناصقت هنس ومات كمدآرب یک رفوو هتک اذا لالارفو لاقب

 هل رفو لا یدنلوا رکذ هک ردلعتسم هنسانعم تالبا باسا نالا یر
 هک ادا "یشلارفو لاق رد هنسانعم یف نا وا رذو مات یهتسن رب و رشد ملاذا هض رع

 بوارفو لاقب ردهنسانعم كمسک یبوط بویمرترآ هح زاب رب ندوئو ارفاو هلعجو
 هاف وتسا اذا هقح فو لاقب رد هنسانعم قلا اما ینقح ندنودموارفاو هعطو اذا

 دوخای ناقراص ردق هراقلوق لوق ىلع نالوا بوط هدشاب هدننزو هرم ( ةرفولا )

 ردق هرازوماو هج هنافراص یغاشا ندنآ رونید هحاص ناذواص ینغشمو كغلوق

 رعشلا یهو ةرفو تاذ ةيراج لا هل رسک كواو ردرافو ییج روید هل هناقراص

 ( ءرفاولا ا همصن زواجاموا هنم نينذالا ىلع لاساموا سأرلا ىلع عمتجلا

 | هيطع دلا یا ةرفاو هلشک لاقت رونلوا فصو هنغر وق جوق لوی

 تلک ١ لوقت روسنلوا قالطا هب هل يط2ت سم همش اةلطمو رونلوا قالطا هنایح و

 کرد كعيار رع نددیضو رعرحا ( رفاولا ) هلیطتسلا ةمحشلا 2 ةرذفاولا

 مظعم رفولا و روفولا ) رد هيس بس یتاکرح ترفو ردنالعافم هرک قلا یزو
 كنتلع مرخ هددنک هک رووا قالطا ءۇ رج لوش ندرفاو رع ناثلوا ر 1 هدننزو

 هکلیا طاقسا یني“ ك رح نتلعافم مرح هلوا شمافلوا ارحا نکیا زاچ یایرج

 ( رفوثلا ) ردیسهبنک كنايئد ( هرفاو ما ) رولوا رفاو یدانوا هلتهج وب روید
 لاق ردهنسانعم ایا تیاعرو تعرح امام هنسومانو صرع, كمدارب هدننزو لعقت

 ب هنس شلافوح رداعاف ما ند فاوت ) فاوتلا ۱ هنام ح یعر اذا هيلع فوت

 ج ندنویدم ( رافیتسالا ) ةرثك مف تناك اذا نورفاوتم مه لا رونید

 ىح كواو ( رقولا ) هافوتسا اذا هقح رفوتسا لاق ردهتسانعم .كلیا ضیقو ذخا

 هکر دهنسانعم كمك هیلکلاب هعماس وق لوق ىلع قعشرغآ قلوق هلیئوکس كفاق و
 .لوهجا ءان ىلع ترقوو لحوو دعوک ترقوو هذا ترقو لاق ردقلوا رغاص

 ردقلوا دلنیتعف نالوا سايق ندعبار باب هج رک هلک هعس بهذوا تاق اذا ارقو

 ارقو هندا هللارقو لاقب رولوا ىدعتم رقو و ردشملوا دراو هرزوا سايق ريغ نکل
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 ع و و ووو

 | هعطاقم هجورپ جارخ ريغ نم همدآرب یضدارب ناطلس لوف لع ردهنسائعم قلآ
 ١ ندلسحم و ندهد و و هسک نالوا ی ره و ار = هدنس دوش یار لغو كلما شی ون

 اذا جارغا لماعلا هوا لاقي ردهنسانعم كلبا ادا هنفر ط هاداب سفلاب بودا

 | ناوهوا جار ريغ نم هلاهلمجف ضرالا لجرا كيلا غ وب ناوهوا هافوتسسا
 هدهجا رب ناهض هک رولوا هاکو لالا نم ارارف ربك الا ناطلسلا لا جا رانا یدوی
 ردهنسانعم كلبا ییعئداعیمو تاقیم رافیاو ردهدلوم هکوبو رونلوا قالطا راغیا

 رادنیک بورد ررق هدنفس هسک و یدآرب یدو هدننزو لیعفت ( ریغ وتلا ( رکذ صاک

 یدوسو هيلع دفطاب ها رفا اذا هلص هرغو لاقت رد ه:تسانعم كلبا ۱ رغا هغاوا

 ly ريما ( رمضولا ) اريغو هعنص اذا نللارغو لاش ردهنسانعم قلف مغو |

 كلذک ردیراک هبداب بارعا هکروسنید هلا شلوا نایرب هدزوا شاط نیغرق
 اخ yi اط بولیدانیق ءدشنآو روند هد وس شم زف هلکخا افلا رلشاط نیغرق |

 لاقب DE قلوا شنآرپ ندهنیکو مشخ هدننزو لعفت ( رغوتلا ) روید ید

 نإ ةع نب ورگ ليس هيب لعاف مسا ( رغوتسلا ) اظیغ بهلت اذا لج را رغوت
 سبشن * امنع تالبرلا ىف املا شنپ وبشا نالوا یعبط ؛داز ردسقل لرعاش مان بفك |

 داعیمو تاقیم هدننزو ربنم ( رغیلا ) ردیفلت ثعاب ینیپ * ریغولا نللا ق فخ لا
 هدشزو هدع (ةرفلا ) اداعیمو اناقیم یا ارفیم ممي او رغوا لاقب رد هنسانعم

 كنافو ىف كواو ( رفولا ) ةدع هدعب هدعو ینعع ةرغ هري هرغو لاقب ردیفدامو |
 رونید هعاثمو لام ن وا رفو عساوو ینغ یارفو هل لاقب روند هکلنیکنز 4یوکس |

 هللاقب رولک روفو ييج رونید هثيش لماشو ماع افلطم یشان ندقلناوا رف لوق ىلع |
 ( قولاو ) هدنززو هراسخ ( هرافولا ) "ىش لک نم ماعلا وهو ارمثک یا لالا نم رفو

 | ناوارف عاتمو لام هدنزو هدع ( ۶ فلاو ) هدنزو دوعق ( روفولاو ) هدنزو رفح

 | بایلایم ةرفوو اروفوو افوو ةرافو رفوو عالاو لالا فو لاقب ردهنسانعم قلوا

 1 لالا هلرفو لاقن ردهنسانعم ققلاغوح للام هرفو رفوو ثك اذا یناثلاو سمالتا |

 | هلا اردزاو مش هنسوما كمدآرب ( رفوو ) هرثک اذا یاثا بابلا نم ةرفو ارفو ۱

 | ضارع هک ایوک ردلعتسم هنسانعم كلبا هظفاحم هلبا اننوح دم بویمرب و ناصقنو رک |
 | ینعی هقشي مل یاارفو هضرع هرفو لاش ردبا اقا قرهلوا رفاوو مال ییسومان و

 | هجووا لوبقلادعب تاسعا ثاسدآ ربو بیعو مشب هصقنب مل ابیط اریثک هل هاقبا هناک

 | رقوو ضاروهو هيلع هدر اذا هءاطع هرفو لاقش ردهنسانعم كليا در هلااضر

 | بولیسک ندنربرب اعطق بوقج ندنوکرب نوتب هل يما هکرولوا قالطا هبهبرق لوش |
 نم صفت زاص اذا رفوو رفوا هاقس لاقب رونید ید رفوا اکاو هلوا شیانسکا |

 رد هنسانع» قلاغوح عاتمو لام هل رسک كنهددشم ياهو كب هزه ( راقنالا ) یش هم دا
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 بونالج وک هدامربو ارعو راصاذا ناکلا یون لاق ردهنسانعم كفلتشردو برصرپ
 تبصو# هدص وصخ رپ مدآ ربو سوت اذا مالا وت لاق ردلیتتس هتسانعم قفل رص |

 تلکشربج یالکكملکتمو هدشتاذا لج را عوت لاقب ردلبعتسم هنساتعم كل ددشتو
 مالکلاف و لاق ردلیعتسم هن سانعم قلوا ربخم بویمهدیآ مهف بطاع ها

 ( راعیالا ) هتربح یا مالکلا ف هترعو لوقت رولوا یدعتم هدا عموو رح اذا |"

 رعو اذا قیرطلا هبرعوا لاق ردهنسانعم كفلپرص هکلاس لون هلک كنه |
 هبیضفا اذا قیرطلا هبرعوا لاقب رد هنسانعم كکج هری برش ةکدننک لوو هيلع
 ص و ف عفو اذا كلاسلا عوا لاش ردهنسانعم كمشود ہر برصو عو یا

 ینلاح ترسع كنحاص هکر دلمعتسم هنسانعم قلازآ لام كمدآ رو ضرالا نم

 ردلبعتسم هنسانعم ققلازآ یهتسنرو هلام لق اذا لحرلا یعوا لاقی ردمزلتس
 یعع قیرطلا رعوا لاقي ردهنسانعم قلوب برص یو و هالقاذا "یا رعوا لاقي

 رعوتسا لاقي رد هنسانعم كمروک راوشدو برص یررب ) راعیتس الا Yê رعوتسا

 هدنن رق یب هعلق 4 رڪ هدنن زو هیهج ) ه ربع و (J رعو واو ر طاا موقلا

 غو هلنیتعف ( رعولا ) ردیدآ _ِ رلیحف كنه ( راعوالا ) ردیدآ نصحرب

 یوکس كن همم نیغو یصف كواو ( :رغولا ) رکذیساک ردتنل رد هماعا هکهدنظفل
 كلواو ( ضولا ) رلنا ةدش ىف یا ظیفلا ةو ىف ءاج لاقي رود هندش كٍلیسا

 او ةرحاهلا ترغو لاقي ردهنسانعم قلوا یسا كباوه وكس كنيغو ىف

 هدو ردهتسانعم توادعو نیکودقح وو اهرح دتشاو تضمر اذا ادعو درعوک

 خو لاقبو ةوادعو انغضو ادقح یا اغو هبلق ف هلدقع لاقي ردسفل هد هلنیتعف

 ثخ هرزوا طارفا و داغ و دقح اذا لحوو دعوک ارغو غوو هردص هيلع

 نابلا نم ایغو ضوو هردص یو لاش ردهنسانعم قلوا شت ارب نورد ندبضغو

 ۱ هطاشو ین ون هل رک یو و ) ظیفلا نم دقو اذا هل وا نوا رغب و نیرو زلا

 هو و یسا هل رسک كنم زمه ) را الا ( رد زیاچ هد هلن تحف هدو روشسد هنن و عو

 هدنقح ۹ یمدآربو ةعولا ف | ولخد اذا موقلا وا لاقد رد هنیسانعم تم ریک

 ید وسو ٌهظاع اذا ان الف ع وا لاقي رد هن انعم قمردنوط .نیک کا بورد 5 هلتس اعس

 بودانسق یوصو ر دیس اک اریغو هعنص اذا نللاغ وا لاق, رد هنسائعم قلف ربغ و 1"

 یتداع یراصن فناط ضعبو هالغاو هن“ اذا ءالاغوا لاقي ردهنسانعم قمردرق |[

 جد ه رکصن دقدلشخ یر زبخ یرد هدنحا برود زق تیاش ی و-ہص هرزوا قلوا

 3 ی وهو ه وطعس و ءا هلاولغا اذآ اربلحا یراصالاغوا لاقي رد هنسانعم لا

 هبهنسن رب یمدآرب و ۷ ول ءالا رب زانتا تھ کچ لثلا هنم و ساسالا فو هوذا

 جارخو یریم لصحمو هدو وو هآللا ادا هيلا ءشوا لاقي ردهتسانعم قاف رطضم



 )ول ونب د هض را عفت رد هی ذداصو تره j YN یا

 یالحو هب رف لوف لع هه و ددوسو كهنسا ولغاپ هب به كةم داشو كواو

 ةلاسفوهوا نللاو ممدلا م و وهومد» و هيف ابا لاش روند هنستاشاپ كنسەلوةم

 :شازو و شفوف و روند هنسهیش نارطف نالق هدافو اه وغو دمسالاو ءاقلاآ

 رولک راضوا ی روند هنغشالپ كنسهلوفم نارفعز و روند هنس هار ماعط
 ءانالارطو لاش هنسانعم كل ربکه يفشالیپ دوسو غاي هنسن رپ دولواردصم ( مضوو ]

 ندآ هدشزو فک ( یدولا ) نالاوا مسدلاب حنا اذا عبارلا بابلانم ارشو

 ون هدنزو ءار ( ءارفولا ۴ ؟ یرکسو هح رفرد یراطوو رو قوم ردفصو

 ىم كل هر رف زرروا هني رنو كانبرا ءود ا اغ هل وک رب صوص هب را

 هنسانعم هرودنفر وئید هت وک رد زباچ هی ادمو هدن زو یر کس (یرضولا ) رول وا هدنلکش

 هلدتحف ( رطولا) رد راو را هعلق هجن هدن [ هکر دیسا عاطرب هدنع هدنن ژو هر ۲ ( هرڪو )

 پاپرفلثاک | کروند هباطمو هتجاح نالوامهم تیاغب لوق ىلع ضشو تجاح ولکرک
 لعف ندنوب هروک هنناپ كحراش ردراطوا ییج ن-رولوا شلبا رطو یاضق هجلوا

 یک مولط بوروم یکی رک هلیعحف كن هم یاظو كواو ( رظولا ) زلوا فرصتم
 (رظولا ) الثاو نمس اذا عبارلا بابلا نم ارظو لج را رظو لاقن رد هنسانعم قل وط

 ہللا تا یغساق ینراقو یرلفلیوا لوق ىلع زوم كب ردنصو هدنزو فتك ؛

 فتک ( عولاو ) هلیوکس كن بعو یه كواو ( عولا ) رونید هیسک ولطب وط
 ثشردو برص هدنزو رجا ( صوالاو ) هدنزو ریما ( ریعولاو یاولاو ) هدننزو

 لہسلادض وهو یوالاو ریعولاو یعاولاو یعولاو رعولا ف یثم لاقب روید هرب
 ردعوا یعج كنسهلک صوو رداکد "یشرب یلوق نیملارمدکب عو لقئالو كن رهوج
 هراعوو هلیعض كواو هروعوو هلنيتخف ( یعوو عوو ) ردراعواو روعوو یک سلفا ۱

 لاقش ردهنسانعم قاوا تشردو پرمصر هدننزو دوعق روعوو هدشنزو هراس

 اروعوو :راعوو ةروعوو ارعوو ارعو علوک یعوو دعوک یعوو مرکک ناکلاعو
 قموقیلآ ندنشیا یدآرب عوو ارعو راص اذا عبارلاو یناثاو سمالنا بایلا نم

 لبجرپ صوو هتجاح نع هسبح اذا یناثلا بابلا نم ایعو هرعو لاقب ردهنساتعم
 یایعو یث لاق و الیلق یا ارعو هفورعم لعج لا روند هیهتسن زآ یعوو ردیدآ

 برص یری هدننزو لیعفت ( بعوتلا ) عابنارعو لیلقو یعو رعم رعش لاقبو لیلق
 نین با یدآربو ارعو هتلعج اذا ناکلا ترعو لوقت ردهتسانعم قلق تشردو

 هدننزو لعفن ( یعوتلا ) هتجاح نع هسیح اذا انالفرعو لا رد هتسانعم قموقیل [
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 [ تاروجأمریغ تاروزأم نعجرا ] روبقلا تارتازل مالسلاهیلع هلوق اماو رونید |

 نوا هجوارم هنظفل تاروجأم نکیا تاروزوم لصا یعی جاودزالل هناف |
 هدننزو ریما ( ربزولا ) رونبد تاروزوم هنب هدنلاح دارفا یدلوا دراو هلا هزه |

 روماو لمح ینتلقث كهاشداب هکرونلوا قالطا هم رقم لوسش ندیهاشداب صاوخ |
 مظعا روتسد الاح هکهلواردا تناعاو ددم هلا یریبدت و یأر هدنسهیکلم حاصء و |

 نالوا لوکوم هنب هدهع دوخای هوقلاب ید هراس ارزو روللوا ریبعت رهم بحاصو
 رازوا ی رددنسانعم لقت لج قاقتشا رد ینبم هن رک دلبا تیور یتیالو روما

 رولک هنسنانعم نواعم ریزو و یک ءارما رولک ءارزوو یک فارشاو فیرش رولک

 كەدآر و هن واعم و هرزاوم یا هرب زو وه لاقب کیک هنسانعم سلاح سیلح

 فال لار زوتسا لاقب ردهنسانعم كمفدا ریزو یدآرب هاشداب ( را ریثسالا ) ردیلع
 "یشلارزوتسا لاق رد هنسانعم كمرتوک بول[ یهنسنرب و اریزو هللعح اذا االف

 لاش ردهنسانعم قلوا ریزو ههاشداب هدننزو لعفت ( رزوتلا ) هببهذ اذا

 لافب ردهتسانعم قلواریزو یخدوب هدننزو هلعافم ( ةرزاولا ) هلرزوتف هرزوتسا

 رونید هنلاح كلریزو ردمسا هلیحفو یرسک كواو ( ةرازولا ) رزوت ینعء هرزاو
 هزرحا اذا "یشلارزوا لاقب ردهنسانعم كلعا زا رحا هی سک كنەزمھ ( رازالا)

 یر رب و هبهذ اذا یشلارزوا لاق رد هن انعم كم روڪ تول آ ی هنسن رب و ۱

 یوأی ینعب ارزو هللعج اذا هرزوا لاقب ردهنسانعم كعدا ذالمو احلم هنسیدنک |
 هقثوا اذا "ىلا رزوا لاقب ردهنسانعم كلبا راوتساو مکحم یهتسنریو ًاحمیو هيلا ۱

 ءانک هدننزو لاعتفا ( رازتالا ) هأبخ اذا "یثلارزوا لاقب ردهتسانعم كل رک و |
 نيس ( یشولا ) رزولا بکر اذا لج را رزنا لاقب ردهنسانعم كلبا باکترا |

 لاسفپ ردهتسانعم كمك ها يع هکردسفل هدنظفل سما هدنزو جفن 4ا همه |
 كن رلشید یعسق ناوسن و اهسشن اذا راشنلاب اهمشا یتعع راشیلاب ةبشذخاسش و |

 ةأر لا ترشو لاقي ردهنسانعم كليا نیکنک بودلقفو یک یرعآ قحم یراجوا |
 یاس زاید یدنک هیدن لقا مسا ( ةرشتوملا ) ايتققرو امتددح اذا امنانسا |

 نوعا هبشت ههزا ردیارلیراق هج وق هدرلب ع ینو روند هوناخ نیتسا ینسغاوارشو

 ىظفا شؤم وبشاو ( :یسنولاو ةرشاولا هلا نعل ] ثيدللا هنمو ح راشلالاق |

 زو: رک او زلوا ندرشو بولوا ذوخأم ندمشا هسیارونلوا ظفلت هلا هربهرک |

 رد هنسانعم هردم جدو ) ةرشوتسملا ۱ یکم رجه رد هسته مالک هح وم هر | دف ۱

 یدرشوم هلاهرمه روند هتکحوت نافروسا هدننزو مظعم ( ندضعلارشوم ) |
 واو ( رصولا ) یدنلوارک د هکردتفل هدنظفل سما یم ( سشولا ) ر

 ریرح تالجس و دهعلا یارصولا هنمذخا لاقت ردهتسانعم ناو دهع هل رسک



 ۱ رذولا 3 ىا ةرذو ۳ لاق روند هلوناځ نالوا لوپ یفالید هدشزو

 | ةددو ةأرما لاقي روند هنوئاخ ولفادود نلات لوف لع نالوا یوید یهوحو و
 1 رد سما لعف هبنوکس كنارو ی ۳ كلاذ ( هرذ ) دفشلا هظبافلا وا هحما لا هيب رکلا یا

 | هيف كلاذو كن ( رذپ ) رڳي تبا درت ی آ هک ردهنساتعم هعد ردیلوغفم ربی

 | كلوب رلبرع ردندعبار باب یک یرلهفیص عسیو عدب ردهنسانعم كرب ردیعراضم
 كراتوهف اکر هرذپ هکر بویلبا لاعتساو قطن ینلعاف مسا و ردصم و یشاع
 | ۰( هدذو ) ردشغد هئرذو قرەلوا ذاش ضعبلادنع رلیدلیا رک د ھاو

 هدن زو همام ( ةراذولا ) رددآ عضوم رب هدنساطق یلدنا هنوتکا دزو

 هدنزو باص ) راذو ( روید هب تن وا یرافد رقح بو وا ندنساق ساب ۵ رلیزرد

 كيهددشم ءارو كواو ( ةرولا ) ردهبرفر هدناهفصاو رد هبرقرب هدنساضف دنق ریس

 ( رولا ) روند هنشاب هجهمواو هنغانیف كناسناو روند هروقح شلزاق هيف

 | هدو و هرو برض لاقب ردهنسانعم بصخ قلزوجوا و روند هغایق ید وبزساه
 همدآ مصبلا فیعض هدننزو یربرب ( یدورولا ) بصخ یارو هیفدلب و هک رو یا
 هک ردیفل ثنیوح مان هلادبعوباو رصبلا فیعض یا یرورو لجر لاقن روئید
 | قذاب هکید هکید هیهنسنرب هدنزو هللز ( ةرورولا ) یدیا رصاعم هلا ماتوا

 ۱ رو رو لاش ردهنسانعم كلیوس ریت ریتو هدحا اذا هرطنرو رو لاقب ردهنسانعم

 | ردیاب رفتبودادلا یما اءاد هلیسهینب لعاف مسا ( رورواا ) عرسا اذا.همالک یف

 روروم لحر لاق رد هیانعمو ید زوزوم هلا همګ* یاز هک هت روند همدآ نالوا

 لبج رونید هغاط برمص تیافب هیخف كنهمضم یازو كواو ( رزولا ) ررغم یا
 هرب قجهنغصو روند هنسهلوقم هقنالپو هلقو هلقعمو نصح افلطم و هنسانعم مینم

 | هانک هلیرسک كواو ( رزولا ) یععتعمو یأممو ینصح یا یرزو تنا لوقت روید
 | هقرا كوپ و هنسانعم لق قلرعاو ما یارزو هیف سبل لاقب ردهنسانعم ماو

 ليش لج روید هک و رغآ و روند هحالسو هنسانعم هریک هراک روند هنک و

 هرزو لاقب رد هنسانعم كمرب /وک كوب دواوا ردصء رزو و رولک رازوا ییج هنسانعم

 هدن زو هدغ هرزو هلیحف كوا رزووارزوو 4 اذا ارزو هدعب هدعوک ارزو هرزب

 | لجو لجوک رزو رزوو دعیدعوکرزب لجرلارزو لاق ردهنسانعم قلوا راکهنک
 ۱ كدک هدنزو دعو رزوو ما اذا ةرزو ارزوو ارزو لوعفلا ءانب یلعرزو رزوو

 | لاق رد هنسانعم قلوا بلاغ و اهدس اذا دع وک هلشارزو لاقب رد هنسانعم یماپق

 لوهعا ءانب ىلع لجرلارزو لاق ردهنسانعم قمارغوا هنتمح : هانکو هلغ اذا هرو

 همدآ نالوا هانک بکترم ردندنسهغیص روعزح لوه [ دوژواا ) رزو یر اذا
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 ردصلا رحول هلا لاقب ردفصو ندنآ هدننزو فتك ( رحولا )روند هرارغاو ||

 رواج یرلک دید ه رح و هل م ک لی ریه ) راحت الا ( شغو ظیعوا دقح هيف یا

 قلق رطضم هلامساو ف یهسک ندا لکا کا كان رهز بوا غوا هماعط رب نول نم

 یشلاو"قلا هلك [ ذخأي ثیحم هتلعج اذا ماعطلاةرحولا ترح وا لاش رد هنشانعم
 اعا و قبوشت لوف لع ڭكمروشود هد هکلهم ر دارو هدننزو ردکت ) رذوتلا)

 زا حاوی كلا تک رم و نع 4 هنس كح هيلا عاشا هب هکلهم کا

 هعقوأ اذا ارید و االفرد و لاش رول وار« عت قمروحوا ندراب و ى ند ەدى رپ

 ىو یعلیا هتم“ رب و ةكلهم ىف یوم عق وام E O قح هارغاوا دکلهم ق

 رد هنسانعم تعا فرطرب یهبیرک و رشر و هم اذا هلوسر ردو لاق ردهنس انعم

 لاق ردهنسانعم كليا هارک بورو اوغا همدآربو هدعبو هاح اذا شاردو لاقت

 اذا هلام نالفرد و لاق رد هنسانعم تا: لام فارسا هد ومب و هاوغا اذا انالفرد و

 هلامرد و لاق ردعواطم ند ربخا یانعم هدنن زو لعفت ( ردوا ) هیف قرسا و هرذب

 یدآربو طرو اذا مالا ف رد و لاش رد هنس انعم عود هک ان رظطخ هطرورو رد وتف

 هلیهحو تنایخ و بذک درک و تفادص درک ردهنسانعم كمزوشود هر هکلهم رب

 شومب هدنزو ردغ ( رد ولا ) ةكلهم ف هدروا اذا هبحاص ردو لاش نوسوا

 ۱ ترکس یا اود و ردا تردو لوقت رد هتسانعم قلوا شوخسم هد هح رد قح.هلوا

 هح یا یک كهحو رد لوقت رد هنسانعم كلا هغرالآ هوس رب و لع ید داک ق

 ٠ نسکک ردزناج هلاعفو هيلوكس كنهمجم لاذو یصف كواو ( ةرذولا ) هدمیو
 لاق ووسد هب هح راب شلک بوط رد وانا لوف لع روند هن سو رات تا كحوک ,

 اض رع ایج هم عطقام یه وا سو مظعال ةه راغص ةعلطو یا مل نم هردو هد اع

 هد لند ننساه ردرذو f مو روند دا مل یرلک دید قالید هدنح رف ناوس و

 بابلانم ارذو هرذب هرذو لاق رد هنسانعم كمك هدننزو رذن ( رذولا ) ودزیاج
 هداروب هکر بد حراش هح رح اذا هرذو لاش رد هنسانعم قله درایو هعطقاذا قاسشا

 ندای هکر د هدنناونع هط رش هح رحو هرابع لصا ردشلوا عقاو خاسن ةطقلس
 لاق رد هنسانعم قماغوط بوسک هکن هکن ییسهحراب تارذوو رد هنسانعم قمرا

 اک هو: فدق زدولا ةماش ناو برملا لوقو اهعطق اها 0
 تا هکردیسنح یج كنهرذو هرزوا روک ذم هجورذو هدارو رکلاو رک اذان

 راردا مانشد و بس هلا هب ان:ک ند رهفشح و ندررکذ راب رع هلکغد هنر ەر 3

 كله راب بوک هکت ۹ یتسهحراپ تا دو هدنن زو لیعفت ) ربذوتلا ( ردکعد

 ییا هدننزو ناترع ( نانرذولا ) اهعطقو اهعض اذا ةرذولا رذ و لاقب ردهنسانعم اإ

bys 

  2رم ےک



 ردە gri ۹ ETT یعهوفم اود هدنازو لمفت ( رجوللا ) هيف
 ۳ 1 رسا ملک وک یهنسلر و " یش دم ایس یی هملپ اذا ءاودلا رسو لاش

 | كرام ( : رجااو رجلا ) اهراک هرمش اذا ءالا رجو لاف ردهتسسانعم كما

 ا یماط نور رولیکو د اود 1 هلگنآ هکر دباف ر هدنز رط یو 1۳ :

 ( رجولا ) ءاودلا هبرجو طسااک وهو :رهاا و هاب هرجوا لاقب ردپ رک دا ۱

 | بابلا نم ارجو هنم رجو لاقي ردهنسانعم كلبا رذح پویلکلب ندهنسئرب هتیتهف |
 | یانعم هدشزو رجلا ( رجوالا و ) هدنزو فک ( رجولا ) نشا اذا عبارلا |

 | ند ءارجو هدوم یرهوج روید ءارجوو هرجو هدناوم ردرافصو ندر وبزم
 | دولاچ یسهلوفم نالئرمص هلیهف و یمنک كواو ( راچولا ) ردشلا مهو هلکعم |

 ۱ رولک رجوو یک هدسعا رولک هربوا یعج رولوا هدراغاط هکرونید هنیا |
 هکم هدننزو هرم ( هرجو ) رونید هرای ینیدراپ بوزاف هدرلهرد كیوص لیسو |

 كلش الصا هداروا رد رپ رادقم ليم قرف هکردیسا مضومرب هدنیب هرص, ها

 رکذ هیصف كواو ( روجولا ) ردک ان رطخ یاج ی شوحو ردقو یرب قانوقو
 هزوس شوخ ا نانلوا عامسا همدآ رب ردسا ندنسانعم هورکلاب عاما نالوا

 يردايص شوح و هکر وند هراروقح ؛ لوش يضف كنءمه ( راجوالا ) روئید

 ۱ پولاچ هللا ق كباچ هجءارغوا هنب رزوا راروناج راروسلوص وب هدنرلجما بوزاف
 | لاعتفا ( راحالا ) نیت رونید ید هرجو یک هرج ردهرجو یدرفم راراریکس

 حداش یوادت اذا لجرلا ر عا لاقب ردلبعتسم هنسانعم كليا لاعتسا اود هدنزو |
 | ندر راح نالوا ندا راح یدا رحم وا یلصا كنوو ردشاءا صیصخت هنن وا ها

 هدن زو نا ربم ( راج ا) ردهدلبرپ هدنبرف هینیمرا هدننزو یرکس ( یرجو) ردذوخأم

 رلدروا پوط یک ناکوج هلکن آ رانابنوا ناکوچو پوط هک ردهنسن رب هییش هناکوجح
 ههنش هرلک ان رهزو لشي یک صربا ماس هيج كندمجم یاحو كواو ( :رحولا ) |
 دال رهزیرب کدزکب وصب هک ردیمسا كعونرب ندهلکش رک لوقلعردیعسا راک عونر, |

 لزق لوق لع مادناد نیک رحو هایسو رونید هبهود ولیای هصق هرحوو ردا
 ءارج وا ةيمد ءادوس يا ةرحو ةأرما لاقي روند هنواخ رودوب ولهرهج

 یکیدیدوب بولاغوا روم روناج یرلکدبد هرحو هلنیتعف ( رحولا ) ةربصق
 | پابلانم ارح و لجرلارحو لاقب ردهنسانعم كفل رهز هلکلبا لک | مدآرب یاعط

 | بوناج نانلوارک ذ هماعط و اهعس هیفرثاف ةرحولا هيلع تبدام لک | اذا عیار

 | قغوط نیک هدنوردو هرحولا هيف تعقو اذا ماعطلارحو لاقب رد هتسانعم كشود |
 3 اذا عیاراو سداسلا بابلانمر هاو رحو و رحم هردص یلعرحو لوقت رد هنساتعع |

 و شلو طیف دو ددا و دت ردعسا هدننزورحم ( رحولا ) رحولا مضتسا



 رک ذیساک رد هنساتعم كليا عاجو هیلوا هبکنکل بول وا ۳ E حر کرونا ۱ ۱

 لاقم ردهنسانعم قلاق ريق بویلیا هبک نکل بوشآ قوح هیشد هود كکراو ۳

 جد و هدنن زو لیعفت ( ریثوتلا ) قلت رف اا رض وک ا اذا ارو دف دقانلا لعفلا رثو

 رد هنسانعم قمشمو هتسن یهل وقم كش ود هلیحف ۵واو ) ةراتولا ) هاطو اذا ارى وت

 هةأوا قوج ىلا كنهدوکو طو اذا سمالتا بابلا نم ةراثو طاسلا رتو لاقت
 هدننزو ربما ( رثولاو ) هد زو فتک ( رولا ) شک اذا هرو لاقب روند
 كواو ( ةراثولا ) روند هریثو هدنشؤم رونید هنس هلوقم شود ردنم قشموب

 روند ۸تتلوا قشم و تان هر یس هل وقم ردنم و كشود ردعسا رلیعف و نر

 هعاج هلغلوا زوسلوف ىلع نالوا قوح یا هدنسهدوک هدننزو 4تیفس ) :ریثولا (

 رولک راثوو رولک ریو ییح روند هنوناخ ولط جای یی نالک نوغیوا كب
 هسنکم (ةثیلاو ) هلبسک كواو ( رثولاو ) هدننزو ف ( ریثولا ) رك كوا

 کود هنعب دصد زکا ه زنیم و ردقح هل وا ی ال تالتسوا دارم رولسکو بو رابق

 ندابیدو ری رحو روند هنبرلتسوب روناج جرب رتایم و رولک رثایمو راوم یی
 هک رد هنسانعم ربثأت هدننزو لیلام ( ریئاوتلا ) روند هنن رردنم نالاپو رک نالوا
 ید رفغ دونلوا ربع یراقاشوا لوق کرونند هی لراکتمدخ ىدا وصو طنال
 ۱ راثتسالا ) ردندن دجم هکر د رذنلا نا هدنزو ربب ز ( ریثو ) هيض كنا رد رول ون

SENGER}داوا و ) رولا ) رکتسا اذا هنم رثوتسا لاق ردیفدارم و هدننزو  

 رو لع مح فلاب رو kaa لاق هنمو روند هردنمو هکشود قش قشمو ھل رسک

 تموصخو توادع هلیحف كرمه ( روالا ) ربثو شارف ىلع حاکن یا سکلاب
 هباود یرلکدکود هزرعآ نالوا كاندرد هدننزو روبض ( روح ولا ) ردعسا هتسانعم

 ( رجولا ) رارید طومعس هباود .نالیکح هنورب هک روللوا رببعت یوا ئ هکرونید
 ارجو هرجو لاقي رد هنسانعم كکود یتوا نعآ هع نالوا یسغآ هدننزو رجا
 هدنزرط هراغم نالوا هدرلغاط رحوو هيف ف روحولا لعح اذا ادعو هدع وک

 لوقت ردهنسانعم كمردتشیا زوس ینیدفلْشوخ همدآ رو رونید هفاکشو هغالتح

 رب هدننب كراغاط مان يلس هللا اجا رج وو ههرکب ام هتعسا اذا ارجو هرجا هرحو
 كمدآ رب هتسسک كنهزمه ( راحمالا ) ردیدآ هرقرب هدنساضق رعه و رددآ كعاط

 رو هیف ق هلسهح ادا روج ولا رجوا لاقب ردهتسانعم کود یوا رها هی آ
 ین هنعط اذا عرلا هرجوا لاقي ردلمعتسم هنسانعم قیاس قاررم هن غآ كنهسک |

 ۱ سا رفلارئو لاش رد هنسانعم كقلزود كب هلکغکج اي لالا یسهلوقم ردم باو

 ۱ یدران ۲ هلکلک ءرزوا باوا راس هکروند هوپ لوش رده رزم لصا ٩هدنزو

 | ژردبا ریہ كع وڪڪ کا هد راید ضع» روش وا ذاا ود نوسقحا یردلاب رکا



 ۲! ۳2 * ا

 یش وم رخآ ںیاھ دحا رلبرغ نکل TET لاعاهجرک |
 ار یر ردزااج هب والو هد دزو یلص ( یت ,) یہا وفا
 || شبا زا ابو یک هاو هاچ و یدنوا سالم دا واو یدا یرو لسا ردكم

  لاش روالوا لامعتسا هد اب و نویگنآ در هداب رز نوا قال ۱ هنزژو راه ۲

 1 ۱ نرسید وب ېڪڪ هریثو هلاصف (ةرتولا ) نیرتاوتم یا یزنتو یت موقلا هاچ ۲ " 
 0 هرس هلداسما و و روند هکلت رک هما نالوا هدنسب رفو تا وفو روئرد هنکر ڈا 1 0

 ۱ هوا نالوا یسهلشیرک و رونید زکر دما نالوا هدنرلفلارا كنم رب رهو هد
 | ا كلهفعدو رولوا قیرب هدکدلسک کروند هنجوا كنکلد نورو رونق
Iهکصرول وا دن رد كنف ثآ هکر روید هرکس لوث و روئید ٠ رم نالوا هدن زوف  

ie202 از روک دک نالوا هدنامل .تصو رردشواف ی هرکس دک د اش  

 | هنفلارا كغپ هیوا كنورو رونلشا مرصو شیرکندنآ هکرونید هرکس یرلتربض
4 

7 

 9و

137 
3: 4 

 | گد وم "یاعم ددقج هلوا هضبق هک روند هنیرپ قلت روق قوا كلاب یرغو رونید
 ۱ ( تولا ) رد راتوا ی روند ةا روو ساق رد رو یهنح عج هدنع وی

 "( رولا ) اهرتو دش ادا سوقلا رو لاقب رد هنسانعم e یاب هدنزو لایعفت
 ۱ اذا ق رعلاو بصوهلآ رو لاق رد هس انعم نیشکی زر ط و رارکس هدننزو لوقت

 | بیوصت یتدهضدن قرعلاو دوو یس ەن قنعلاو حراخ ۳ راس عو دنشا ۱

 زا ثالوا هدنسهرا بت 4 ان ع لبحو ردیدآ عضومرب هدننزو ربا ( ربتولا ) ردهلیا ۱

 | هری نکرکوچ هک روند هبهقان لوش هلیسدینب لعاف مسا ( ةرتاولا ) روید هشرا |
 | لاق ردا هدیعشر یبکار تلاح و هلوا ردا عضو یزید روا هدعب در ادعا

 لع قشبف اعمال یر خالا مع كل !ورملا قالوا اهتیکر یدحا عت تناک اذا و :راوم هما |

 [ هدننزو لئاسو ( رتاثولا ) ردیدآ هدلبرب هدندالب لیذه هناعف ( نارتولا ) بکرا |
 | ند رفقا 3۸ همدآ لوگ ( روئولا ) رددآ عضومرب هديب فئاط هی هک
 ۳م لثق یا زووم وه لاقج هلوا شمالا ییماقتا زونه بول وا لتف یرب

 یعخذ كواو ( رولا) ر ردیدآ + رفرب هدناروح هدنزو هفرغ ( ةرولا ) همد لرد 1

 رد هنسانعم قعش وب توقلزود یتسهلوقم ردنمو كشود هلی وکس كەلم یانو ۱

 روند هنسهلوقم كشود قشمو رولوا فصو رتوو ءاطو اذا ارو هرثی هرتو لاق
 ۱ نوزوا نوزوآ هک رونید ههوک لوش لو ندیرد یک یتوسک ىج روک روو

 | دوخاي بولوا شراق ررب دوخاب قمرب ردرد یضرع كیلد رهو بونلید یک میرص

 | بارعا جوک ینآو رولوا لوم ھغمترص هلبا راشیاق نوزوا یک معمح لا
 | زلوا یسهحاب و یفآ نکل بولوا «دنزرط لیوارمس رثو لوق ىلع رریک یررغج ف

 ۱8 REE ه كکدا رو وند هون:هینش هنیرازب نانلوا ربیعت كلتسوا كيرع ۵ ناوسنو | ۱ ۹9



۷۳۰ 

 | رارید ید هثیرد هکرونید هبیرلهفلخ میلعت كنیراراک-سوه قارزم و روند هوا |
 هه زود ر یدازوا نوزوا بولحا هک دک هکروند هنسهعطق ضرا لو و

 ضایب یغاربطو رووا قالطا هرازمو ربقو هلوا رولوا داقمو لهس قرهكلنیلاق |
 ضم و رونلوا ریبعت ۳ ناو هک روند هلک قآ لوق لع هلک یزمرقو روند هضرا ۱

 رونید هنسهعغ لکاقلطمو هلیشن هلک قآ رونید هیءهغ یرکد نالوا هدنل ا كن |
 كنةرىشع دقع و رد دآ وص ر هدندرو یسهلسق هعادخ هدنلفسا ف رط كن هکم هربتوو ۱

 هلک كنءمه ( راتبالا ) روئلوا قالطا هربتو هدقدلوا غلاب هئوا ددع هکر ديما
 مهعفش لعح اذا موقلا روا لاق ردهنسانعم كلبا ك ینددع كن هنسن رب ید و ۱

 هعیات اذا هرابخا نب روا لاش رد هنسانعم قلک هحم د رآ یرب یرب یهنسن رب و ارت و

 ءالصو ارو اھل لعج اذا سوقلا روا لاقب ردهتسانعم كمروع شیرک هایو

 اهرتاوو ارتوو ةولصلا رتوو ارتولا ىلص اذا لصلا رتوا لاش ردهتسادعم قلق رتو

 ردهنسانعم قلق درفنم كلاي یهنسن ربو رتولا یلص یتعی ین اربتوت اهرتوو اراتا
 هددعتم روما هدشنزو لعافت ( رتاوتلا ) اذف هلعح ىا هذفا اذا *یثلا روا لاق

 لصف رادقم ررب هدن رپ هءعباتم ءایشا لوق لع كلیا روهظ هح درآ یرب یر |

 | تهاتن اذا لبالا ترتاوت لاقم ردهنسانعم كليا روهظ یی ردیپ قرهلوا هارتفو |
 لوش هد الطصا ضو ع لها ردلعاف مسا ندرتاو ( راوساا ) تارف موا

 | ( ةرتاوملا ) ىك نلیعافم هلوا عقاو نيڪ اس نيب رحم هدنآ هک رونید ه هیفاق

 هحد رآ یرب یرب یهددعتم ءایشا یجدو هدنزو لاق ( رات ولاو ) هدننزو هلع افم ۱

 | هراومهدنرانی ءایشا ضعبلا دنع هعباتاذا اراتوو ةراوم هرتاو لاق رد هنسانعم قلق |
 | هسرولوا پاتم هلصاف الب رک او نلواروصتم هثدنوا تزنفو لصف اعون هدنرتنیام |

 نوک رب موصلا ةرتاوم اذهلو رفلوا قالطا هرتاوم رونید هلصاومو هک رادم 6 |
 [ ادا ارتو رو هکردترابع ندقلوا عاص هلا راطفا نوک ییا دوخاب نوکربو كاسا
 | كن كن هلغلوا ذوخأم ندرتو اریز نلوا دارم موض نالوا نوکر ب هلکن آ رونلوا |

 | قلاراقلارا بویمک ینسهسکاكرابوتکم تکل ةر ]وم كلذک ردا افا قلوا |
 | هلفلوا ظوملم لاصتا هدنس هدام عباتت هکرید مج زم ردنرابع :ندکلا لاسرا اعاد |

 [ دنناب هدهرد تنیربرح هیلبا لاک راطفا هام هکردهزور ره ؛زور مباتم موص |

 هرزوا حورمشم هجو ارز ردندماهوا لاتا هیانعمرب یرتاوت هلیا باتت هروک |

 یرب لصف الب رارید هعباتتم لیلا تاج الثم ردربتعم لاصتا هدنموهفم كعباتت
 " راهسلک اقح الم قرهلوا دلصاف هدنرلنپ رارید ةرتاوتم تءاچو رلهسلک هشدرآ كن رپ

 | هللا عيت نکل ردنمضتم یتسانعم كلك زکلای زکلای هغلوا ذوخأم ندرتو رتاوت ارد |
 هروک هننایپ كباهش هدنحرشو ردرعشم ىلاصتا هلغلوا یضتقمقلوا نراقم هعوبتم |



 راد هفوقم ضرا نالوا صودا هدنس ه4 رک هبالا [ نویعو تاتو نسو ماع اپ

 هد هل شرا هک ردپبسا رە لئضوحو لئکی عور هدس زو باتک ( رابولا (

 رهشع ن ةر و ردندپماسا هروو ردیدآ هب رق رب هد هما+ هع ( هرو ) دولوا تبا

 | ردد زاب 4ئوکس كنابو هنيتهف ( رو ) ردن داتا سنح نا دوخاب نصحم نب ةربوو
 ردیهایداو رب هد هما هدن زو رب ز ( عبو ) ردیف ی راخم ماما هکر دهید نا نا

 یرمنک كواو ( رولا ) ردیلناف كنءهراد نب ما ررید یخدرببا ک ریو ن لیمرو
 ريب ك هکرون د دن ایل وا تفاح ند ددع لوق ىلع ردهساسانعم د رف کلا هيضفو

 زاعطا دغا لف نكلاب [ رتولاو عفشلاو ] ةعبسلا ىف "یرفو حراشلا لاف روتلوا
 ند شارب نابرف هکر وال وا قالطا هننوک هفرع روو مه رب هل یف حةلاب و می و

 ناسهر ارز یدنلوا قالطا نوه*بدل وا ر هدهنس ردنوک نالوا مدقم نوکرب

 لوفلع یسهنیک مافتاو مد رتوو ردبدآ یداورب هدهماع روو زاوا یسهفرع كنمارپ
 مد ید و هدنن زو هدع ) لا ( رواد هب یدهتو ٍظ نالوا 4. لثم ییعی مد

 دعو هروو روو رونید هب یدعتو رظ نالوا هلتهح لوا دوخاب یس هنیک ماقتنا و
 اظ هلنهح لوا دوغاپ كلنا راد هک 4 تهج مد یدآرب رولوا ردصم یک هذعو

 یددع كنهنسئرو لود هاصا اذ ۱ءروارو هزي هرو لاش رد هنساتعم كلا

 | قتفروف یدآرب و ارتو مهعفش لعج اذا موقلا رو لاق ردهنسانعم قلق كت
 رد هنسانعم قغایغوا هی هې رک رب یدآ و هع فا اذا لحرلا ر 2 لاق رد هتسانعم

 لاق ردهن-انعم كمربو ناصقن ینلامو قح كمدآ رو هو رک هک را اذا هرتو لاقب
 ؟ شر رک هی و رک اس ردهتسانعم كليا ادا رتو :الص و هايا هصقن اذا هلام هو

 هاتس 1 ةرعتولا ) اهرتو الع قلع اذا شوقلا رتو لاق ردهنسانعم كمروک
 هرو رو رولید هب یدمتو طظ نالوا هلتهج لوا دوخاب ماتتاو مد یتدوب هدننزو

 | ردهنسانعم هقب رط هربنوو هلحذ یا هنربتوو هنرو هرو هنم بلط لاقب یک هرتو

 | روند هیدشرط نالوا قصالم هغاط لوق ىلع نوسلوا یونعم رک و ىج رک
 یا ةدحاو :رتو ىلع مد لاق ردشلوا لمعت هدنءانعم بولباو قسن هدع

 | ردنرابع ندکفلدبا قرهلجآ یسارا هکرونید هلزف نالوا هدشيا رو ةیجسو ةقيرط
 هذه ام لاق ردهنسانعم یناوت و لساکتو هحاس و ةزنف یا ةربتو 4۶ ناه لاق

 | نورو ردذنسانعم هاطبا و سبح كمردکهک و یناوتلاو ةربغلا یا هیف ةريتولا
 مرخ لاق رووا رعبعت یکرید نورب هک روند ههد رپ نالوا هدنرلقلارا كنب رلکلد
 هکلت رک كجوک نالوا هدننای تسوا كغلوقو نیرخلا نیبام باج یهو هفنا ةربتو

 ۱ هدنرلقلارا كغمرپ ره و روند ۰ زکح رد نالوا هد هابس هلقمرب شاپ و روند

 | نالوا شنلشیرک یروفرا هلکرید نانلوا رببعت هلشیرکو رونید هرازکحت رد نالوا



 و هرب قجهقای لس ۵ ۲ یدو زو دف الا ) ۳1 چ ج یا 3
 ( راعالا ) رد ولقم 6 كتم ربه رولک رواو هدنزو دص روک او و

 كمردلپ وتهرفن اذا اراتیا هراوا لاق ردە انعم تقکروا لیک تور لا
 نالّوایرلیتزاف نوما هدد زو باتک ( رآولا )3۶۱ اذا ءراوا لاق رد

 ضرا لاق رونید هرب قوح كب یسیسا هدننزو هحرف ( ةراولا ) روند هراروقح
 (رثاولا ) ردولقم ندهروا یسهلک ەر و ویشاو را وهو راوالا ةربثک یا هرو | 3

 کلو ناشوطو هود هلنیتخف (ریولآ) هنساتعم عرف روید ه وقف روق هد را

 فک" ( رولا ) ردرابوا ی ردهدنسهباثم کوب كنویف هک روند هنو كنسهلوقم
 هارو و ریو هدنرنوم روند هاویح ولیوت كب هدننزو رجا ( روالاو )دزو

 هک روند هزاتنم عونرب هدننزو رجا ( روا تانب ) هدنرلدزو ءارجو هحرف روتید
 زا ههیهادو تفاو رول وا یرلیو هدرخ هد رخ هدن رزوا پولوا هدن ول قاربط و هد رخ

  هدنزو لیعفت ( رولا ) دیهادلا یا روا تانب ها تقل لوقت روللوا قالطا |

 ا قازا اذا ماعلا لاررپ و لاقت ردهتدانعم كليو هحشراص یسیروای یشوف هود
 | تماقا هلا اوزا هدنسهباخ تدمر لوق ىلع كليا رفنو شحوت ندسان مدآرو

 اغ ریال ایح هلام ف ماقاوا شحوتو درشت اذا نالفربو لاقب ردهنتسانعم كلها
 ثمر کا هدرارب برص و كب نوعا كماترواب ینزبا کت دوخای یسک غاط و
 ضهباا دنع هرا یا هنورطا ف ىثم اذا بلعلاوا لبالا ربو لاقل رد هنسسانعم
 ردص وصح هنناشوطهطا دوخاب هغلوق هرقو هناش وطن روس باود رییوت هدانعموب

 ءا لع خلا تربو لاقب ردهنسانعم قلف یشآ ندککرا هامرخ یشید ريب وتو |

 (رولا) ماقا اذا لحرلا رو لاقت ردهنسانعم كليا تساقا هدريربو تعقل یا لوهجا |
 ردیعا رولار دین هب یدک و ردیعا كت وکرب هدن ران وک زو در هدننزو ربص | 3

 زرونو يج روند هرو هدننوم روئوا ریعت یاتوط هطاو ناشوط قآ دیک |

 هدربرب رولوا ردصم روو هل رنک كراواو رولک هرابوو رابوو هلی كواو رولک
 (رولاما) ماقا اذا ادعو دعیدعوک ارو ربي لجرلا ربو لاقب هنسانعم كليا تماقا |

 هدننزو ماطق ( رابو ) ردیدآ تابنرپ هدننزو ءار ( ءاریولا ) ردیسهنک كنواخرب |

 یر كنموق داع هدفلس رداعس هلا مالسلا هيلع حوت نی ماس ن مرا نب رایو |
 ثیروت هتسهفناط نج ریز ضرا دو ۳ بضصغ داو و يدا 3

  ردیسا كضرا رب هدب نیر نامر هلا نع رولوا یرصتم اضه و ردقرضتم ری ا
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EETهدنلژو هج رحد ( ةسبلا ۱) روند  r1 سام یا شوط  
 | هک ۱۱ | ماعطلا سبب لاقي رده اعم كع ماعط و هعطغ اذا منا مس لاقي
 ۵ هند بولو رواد هنس هتسد مشی رو لایاو شماق اب رمک كنون ( ویلا )

 رود هنفاصم كز و رد زایا یه رارید هماج زا ط هدرسراف هنسانعم بوثا ۴

 هارد < ند الا ىج و هنسانع» د روند ها ا راو هن اتفم بده |

 | كلو ردلا ربا و ردرایا یی ردسفحهوا یعهه وه تایه 1 روید هغ ردنویپ | ۹

 نوزوا ندکو لس تانک هدسهداچ لوف له هنردص و هناجر تا و و هیصک
 هباج یا قیرطاا رمثا و ذخا لاقت روند هبهقب رط نالوا هدناکش قب رای ی یدازوآ

 ندنی دم ردیدآ هبرقر هدنساصق دادفب ربنو هيف مشضاو دودخآ وهوا ءردصو

 (رنلا) ردیعا بغاطر هدد رو هرشاف بو ا هلا دبع ن دچا رفقج وا

 باسبلا نم اربن بوالا تر لوقت ردهدحانعم كلئا شه هب هماج هدان زو رص

 هدرلنو هدنر و هماقا ( ةرابالاو ) هدننزو ليعفت ( رنا ( ارت هل ت تلعح اذا یا ]

 | كليا سس هفدآرب هرلن او هنر ینع: هنراو بولا ترین لوقت ردهنسانعم ریت |

 هدزوا ج اغرا یکیا هدنزو مظعم ( ریتلا ) تاص اذا هبرانا لاق ردهنساثیم |

 ات رد € هدرا نیرن ىلع جوسنم یا ریتم بوث لاقب تونید هو شفقوط

 [ كوت ) نیر لا ) ظیلغ یا رمنع دا لا روال وا قالطا هیرد نلاف رمنمو روئید |

 ۱ بولوا هحو۶ هفات هلتیسانم وب ردک«د ج اغرا یکیا رد هشت ندنسهلک رەئ هک 4بمنک

 لاق راړډ رایا. تاذو نیرین تاذ هقا هسلوا شلاق هیش ندنوق رونه نکل

 هدننزو بانک ( رای ) دیش اف و هنس تراض اذا رایاو نیربن تان ده

 راپ و هدبع نی دوعس نب رایو سع نب ماظن رایو رای نبا هدر وبا رددیماسا
 | هیدنسا راکشآ و حضاو كب هدنزو لضفا ( ربنالا ) ردنداح یلسالا مرکم نی

 .یعشلجاخ را هاب رب ن هدنن زوهلعافم ( ةراتلا (J) طوایا هنم ریثا اذه لاق روند ۲

 هنمو ردلعتسه هدنسانعم كلبا روشو مث یاقلا « هنر یر هتسانم و ردرد هتساتعم )

 رش یا ةربانه مع لاقي

 ردهنسانعم قفقروق یدآرب هیاوکس كل ەز هو یحف كواو ( رأولا ) # واولا لصف # ]
 ےہ رکو دار ئییدآراوا هو هعذفا اذا یاثلا بابلا نم ارآو لجرلا راو لاق |
 قاجوأ نوجا ققای شتآو.مشقف ءاقلا اذا انالف رأو لاق ردهنتسانعم كلا افلا |

 لفت (ربئوتلا ) ةرا اهل لع اذا راتلل رأو و رانلا رأو لاقب رد هنسانعم قعای

 اذا ایالف رأاو لاش ردهمانعم بتایا اقلا ههو مو رش رب یدارب ید و هدنب زو

 | قاق بووا هن رب یرب هلککروا هلا یروس رءود ( راثینسالا ) دق هاقلا

 | هشت آ هدنزو هدع ( ةرالا ) ران ىلع تعباتت اذا لبالا ترأوتسا لاقب ردهتسانعم إإ

 اچ



۷۱۳۱ 

 ردربتعم ندر عولط هک ردیفدارم مو راب هکیدید حایصم بحاسص و رولوا
 قلت رغب رابنو رد ربتعم ندسعم عولط هدسان فرعو ردو ید یچار لوق كفل وم

 یوط ناغغاچ دوخای هنککرا كشوقاب لوق لع روند هنسیروای كنشوق
 رولک هربنا ىج روند هنککرا كنشوق یوط دوخاب هنسیروای كشوق یراکدید

 , دندتیفاسا را و روتلوا قالطا لیل هنسیشیدو هلنیتم رولک رنو هد زو هیوجا

 یک رہن هدننزو رجا ( ربئالا ) ردعاشرب ندنسهلق لئاو نب رکب هعسوت نب راه
 لیلاق لیلا لدل ,لعم .تعلابم ناو ري e رونلوا دارا نوا. دیک ات .یراهآ |

 طساو ردزناج هلی كنارو كانون الا تاکرح كارو یف كنون ( ناور ملا

 طتسوا ناور هنرپ و ییعا ناور هننرب ردیمما هرق ج وا هدي داد هلا ا

 ( نارهنالا ) هنسانعع با روند هدولب ( روهانلا ) رد لفسا ناورم هنربو

 هرلنآ رة رونلوا قالطا هرال زنم مان كام هليا ءاوع ندرة لزانم هلیسهینب همن
 هم زوا ضاپ دون ) رهانلا ) نوعا یییدسغای ر وب 1 راک هدک دليا لوز

 ج راش ردهنسانعم هسلخو توعد هی وکس كناه و یف كنو ( دريا ( روش د

 هک ردقنوا هسلخ و شد نالوا باوص هروک هننرلترابع هراس تاهما هک رید
 ةرهنلا یناغاص هکهشن رد ربسفت فطع هسلخ و رونید هغپاق نیلروغوا ییهنسسن رپ
 هاب سنک كناب و یخذ كنون.( رابلا ) ردضلبا تب هلیرابع هسللنا یهو :غدلا

 لاق ردهنسانعم كلاهم روند هرارب نالوا هکلهم هدنزو ريباز(. وبباملاو )

 شواهلا [ را ىف هللا هبهذا شواهم نم الام باصا نم ] ثیدما هنمو ح راشلا

 روستقم ریابلاو ههجوام یردالو 4د ریغنم بیصا لام لک وهو شوهم حح
 r کا هب ایلاباال ند هيض رم ا هوجو یتعج كلاهملا نعم لقتسوا رب املا نم

 رده هضع بيرق نع بویلوا یعفنمو ربخو کرو ماود هح اص كلام نانلوا

 یشحهلوا ابه و دابرب دعساوه * تفر اوه دابر دمآ اوه دابزا * بولوا فلتو

 هدننهلارا رادب لوق لع روتید هراقلموف و هرار نالوا دنلپ ندنفا رطا و ردار

 قالطا هفهج راو هلیعص درلنو ردهرویمو هری ید رفم روند هرروقح نالوا

 لع نوز و الو نوزوا هدننزو هردیح ( ةرببلا ) ابن ییاعت هلا انذاعا رونلوا

 ار نحو رئال ] ثیدلا هنمو روند هنوناخ ناولانو هتنخ فرو هال 9
 هج رحد هلا هیقوف یان ) هزبلا )كالهلا لعتفرشا تلا ىهوا ةلوزهم طل وط ىا

 بذکلاب ثدح اذا الع نالف رتب لوقت ردهنسانعم كلیوس ربخ نالب هدننزو

 هلندس سا روید هکع روب هن وکر هدننزو هح رح د 4ا هتلبم یات ) ةرثبلا ( ۱

  ندتجا رتما دروق هلا نالترص لوق ىلع یک بئذ روند هدروق هدننزو رفعج

 لوک او صیرح هکع تیاور رونید همدآ كالاجو تسجو رونید هیروای دلوتم |



 "متسا لاقب ردهنسانعم قمردللفات یرب هقآ هفآ قمربا ( راهتسالا ) قاطتسا اذا
 وص هدنجنآ كمريا هدتنزو دعلم ( ربا ) انیکم اهضوم هارب هذخا ادا رہتا

 "هگر وند هفیراپ لوث عفاوهدن لوراپ راصحو نسح و رود هعش وم نالوا یسین زاق
 زهلاخ هدنزو لرم (:ربلا ) هلوا راقا یوص كراصح هبءمشط ندنآ هغلوا دفا

 ( رابنالا ) رارکود ینرلیدنروپس هیاروا هک رونید هرپ قحآو شوب نالوا هدنراکوا
 را ی ربا رفح لاش رد هنسانعم یمراو هیوص رافح یدو 4 مک كم مه

 نداضعاو هعسو اذا ربا را لاش رد هنسانعم كلنا ميسو یتمریاو ءاملا مطب یا

 هلاسا و هرهلنا اذا مدلا بلا لاقي ردلمعتسم هنسانعم ققف | بو رةيج هرهاظ یاق

 مدآرب و همدأقرب ملاذا قرعلا رها لاقب ردهنسانعم قفآ بویمید یا درو
 رجحزوو ردهنسانعم قالوا مورو بئاخ بویلوا لاا هتعفنمو ريخ ییدلیا لومام ]

 را لاقب رد هنسسانعم تام روم و | رغ بصر ماذا نالف زپا لاش ردب دنسانعم

 قفآ و ًاطبا اذا ودصلاق ربا لاقب ردهتسانعم كمکصک و تنم اذا ةارثا
 لج را ربا لاق ردهنسانعم قلوا لخاد هرابنو لاس اذا مدلا ربنا لاقب ّرد هتساتعم
 هدننزو فلک ( رہلا ) ردهنسانعم هعس قللو هلنیتهف ( ربا ) راہتا یف راص اذا

 عساو یا رهن رم لاقب ردیا هدافا یتعسو هلفلوا نعضتم ییهغلابم هاقاقتشا ندرهم ۱

 تفصو هنآ ندیک زدنوک هبادسعا تراغ یک لیاپو هتح اعاد ها ذخا ندرمو |

 دیکأت هنظفل رال رب و هیفریغب یتعی راب بحاص یا رہن لحر لا رولوا

 رج و زدنوک نشور كب ىنعي لیلاو ليل ليل لثم ةعلایم رم راب لاقي رولوا

 ( ربملا ) ضييالا بنعلا یا ربا نم ادوقنع ینعطا لوقت روند همزوا ضایب
 هنیفس ( ةرعجلا ) رمشک یا ریه "یش لاق ردلمصتسم قرالوا قدامو هدننزو رشک |

 ( رابلا ) ةري یا ةريم ةقان لاق روئلوا قالطا هیهقا قوح یدوس هدنزو

 ىلع روښېد هفلندآ نالوا هدنی یورغ كش هللا رغ ع ولط هدنزو باح
 روند زور هدیسراف و زدنوک هدیکرب ویو ردق هنیوغ ندنعولط كم لوق |
 كعلظ هکردرابع ندتقو ندبا تئشن ندنقارتفاو راشتنا لمصب ءايض ضعلا دنع )

 ضعبلادنعوهلنیتعضر ولک رمنورولک رہنا یجردنرابعندنکلتش ور كقافا بول وا عفدنم
 نیبام هایش وهو اراب هتلعف لوقت زمنلعج یک یرهلک باذعو بارس یظفل دارت |

 هوش ناشتناوا ابیورع ىلا سما عولط نموا سعشا بور ىلا عملا عولط
 ريع نوک هکرولوا فدارم هللا موب هروک هلوا لوق سپ هقارتفا و صبا
 ردتعجاد 4 وا لوقا هب هروک هثلاث رد یکیدید زدنوک هروک هبا و ردزمیدتا
 ندرم نالوا هنسانعم عساو یارجم رابن هکیدید هدیرغم یزرطم هک ريد ح راش

 دیم كدهب و ند ع ولط هکردیسا كعساو ءوض لوا زابل ارز ردذوخأم |

 رولوا



 وا مش ود رب هد ره 2 رح ی E دعقم 2 روت 0 ی 0 0

 كرعادا مات تراطا دبع ی صاع هدننزو هیهج ( و ردا 19

 یدک ندندباصتا هر و ی مملو یدیاساوق رب سود ن لکم ةر ولاوذوردسقا 1

 ند هعبانت 1 رانااوذ ) ردندآ هوحاب رب هد سعم هرب ولو یدا ر عاش لالام یرداربو "

 هد تعد ر نیح هنب رال وب 2 2 یوم ییدلیا 9 ادا رد تاکلم مان نماز ن ا

 ورک (رالا وتب ) ییلوا بقلم ہلکد د کیدلپا نن رلزاشت ترک

 معاش هدیحوا رونلوا قالطا هت رازغوا ما بوو نانضو عاقعق ك : هک مات هبلعت "

 یرب ره هدیه یاننا هلکلبا تبعت بونا غوا هرات 7 هدنف و رب سیقلا ءا یدا

 ندماظطتسا و ناسعسا لاک هدک دلب ۱ ؛داشنا یی و دی 51 راع ١ ضصه نالوا یبط ۶ هداز

 OE ها رابلا وى هلکد م رعس هدوح نم را مکتیب مکیلع لتعال فک بک ال یا یشات

 ۱۳۱۱ ۲ وا ناق ردمسنانمم تمشکوس هار یرب هدننزاو هاعاقم ( ةرواملا ) ليدلو ى
 ۱ ۱ رهاظو نشور هب هلج هدننزو دعقم ( رونم تادو ) هدننزو هسک ( ةرسا ) هعاش اذا ۲

  دیهروا هبرض يا رونم تاذو ةربت هللا هاغب لاقت روبلوا لامعتسا هداج نالوا

 ۱ ۱ هبیاصا رد زا ندنسانعم بلط یک هاغر هدارو دحا ىلع قم الف رهظن یا می

 ۱ ی هیعف هوا قاخ نفر ییعوایوکتس كناهو عفو ( لا زر
 دورو یوح هاب بس راف رروذل و أ رجعت قم راو یاج ی هدحا ی وص رد زی اج ۱

 ۳ رهنآ و رولک ا هااهرو روش كنو رولک رد نیر

 تاو هکر رد ح داش هدنن زو سلفا رولک ۳
 را ۶ ی مسام یا ءاه رس هک هاب

 قالطا هغد راب و 4به رد نالوا یسارجم ی هد ودخا هيس هق الع ترواحم و دعب بو وا

 با رلالاس رول وا شلوا قمقح ا اا ایرج هداتمالک رجلا یر س ید وا ۱

 ٤ 9 و 8 1 3 ج تر ۱3

  تدا رعش هلا هلا درع ن دجاو لع ی هللا دبع ندنب دخ ( نو ربنلا ) نوا ندنلیق

 نمر ا ر ولوا ردصم هدنن ز و ر 49 نومو ردن رابع ندناوذ 5 نوي ن, نسج: ی

 هلا ۳ ییدآ رب و ها حا ۳3 ا )| بابلا م 1 را وس لاش هنس اھم قتفآ"

 ۹ هوص هسک ندیا رفح یوق و ۰ رح ز اذا ٠ E ۳ لاقت رد هنسانعم كمروس

 : میاراو ثلابلا بابلا نم ۱ لک رب و سس قح شبا رفح لاقب و ها الت ان قعداو

 ادة شات ا ا AE یهدآ رب ید و هدننزو لاعتفا ) eB ) ءالا غلب ا: اذا

 لاقب زد هثسانعم ققآ هقیه بوج یا لر طو هربن ی لئاسا رهتنا ل
 ۱ EIN ر ا لاقت روت rn PE .قماغوا ی ی

 ےل eA ا

۹ 



 )تا را
O EUR UC EREN, 

 هر فور ەم وك وفواناذا هدعهاجو ةج ملا یا ةراتلا لع جاملا عضو

 5 هدیس زا ندامت یا ةراثم زیسملت شا لاش رووا ریپ هرانم د هد راسل

 ېت هدناز یهراسا فرح رلتبد رانم هلا هره هدنوو رولک روانم یجب روتید
 | اه ( دانلا ) ردبواسملصا اریز رد رلش):ا هربشن هدنظال بئاصم هک هتل ردا ||

Jنیەت یرالوب نالوا بعشنم دواب حرف هرزوا لوبو روند هرون مضوم شوم 1  | 
 | تكحراش اها ىا شرالا راع ازنهآ لاش روید هاشنو ليم نالوا بصف ن ن ۱

 ۷ عضونوجتا ینییعن روئس هد هئن کیا رانمو ردرانم ید رفم كوب هررک های || 39

 زا دوناوا قالطا هنها هاو هداج نالوا لولسم كلوو روند هناشت نانلوا بصاو |

 روید +شنآ هکردفو رعم ( رابلا ) ایت نم یا قب رطلا رانم نم السا لوقت ||

 هربنو هسک كلون رولک نارینو رولک راولا ىج رولوا رک ذم اسب ردٹنوموبو | 1
 هلبرسک كلون رولک رایو هلدم كواوو یی كلوا رولک رونو هدتزو «درف رول
 | يس یا لبالا: هاذه رانام لاقن رولوا قالطا هباغتو غاد نلیصاب هبةدوک راتو ا

 هم و ردسثلوا هیشن هیایط هدتفو تربخ تلظ رولل وا قالطا ءربدو یارو

 | دو هلي كنون ( ةروثا )مأرب یا [ كرءكا لها رانب اويضطتستال ] ثیدحا
 : ] ندعارز و ندد رک هک روید هوا ماج و روند هباغع و عاد نلیصاب هب هد وک

 . :انه ردشایا ريف هلیسهک هانهلا بلوم رلردا رعش "هلازا هلکنآ بولوا لوم
 | فرح ردشلیا راشعا یتسانهم لطم ندنآ هتدسانم الط هک ایوک هلکخد هار طق

 اریز دولوا هدنکبس دوهعلا طلا یسدک ءانهلا هلا لجل هب یراخ دهع فیرعت |

۳3 5 

 ۱ رخالادنع و هب رع ضعاا دنع هرو تا منو ردعیاش هداسلره یریبعت هروب

 ۱ هر( ةرونلا ) ردیمحا كروعو داجر هروو ییا ردموسیم هرزوا قوا هب رعم

 | لوف ىلع هنکیچ كچاغا هدرنو یک رول هدشنزو نامر ( راوللاو ) هدننزو
 ۱ ردلیضفت لعفا هدننزو لعفا ( زونالا ) رونید رهز هنسیراص روتید هتنالوا ضایپ ||
 (رایننالا )لنسح یا رولا هجو لاقرولوا قالطا ههنن بوخ و لزوک هتسانمو ||

 : لصالالع روتناو لحرلا راتا لاقت رد هنسانعم كروس یوا ماج هدنزو لاعتفا ۱

 ۱ یتغای شا و هنسانعم مث رونید هدیوج هدننزو روبص ( روا ) ةروتلاب ىلظق اذا
 ۱ ۱5و د هشاط هد رحم چ وو "هاش هتعاط همسر روتید هنیا نالوا لصاب ندا

 | 2 تیاخب هدنمقوم نظ هوس و_تمتو راراصب هنیرلتا شید بوکود یک هعرم ۱
 | هلیع كنون ردرو ییجج روغن یا روژن ةأرما لاقب روند هنواخ ندیا "ریهرپو ۱ ا

 | هةتزو باح“ (راولا ) یدشوا لاقتتسا هعض هرزوا واو هلنيتمط ردرون ىلصا |
 ردیعج كنو رو" هک ربد ح داش روند هب واخ نالوا راک راهرب ند عقوم یدو ۳

 ۱ ۱ ۰ | جن روند هاو یشد نالوا رونحات ندکک را راولو ردشانا شوت فوم | 24

 رو



 راو و رولو رولک راونا ىج روند رهز هنسراص روند هننالوا ضاب لوف لع |

 روش ندهتس نالوا تست بسور نط ءو ثعاب یمسق نوناخ هل رمدکو ىف كلوا

 دا نم تر ذناذا اراوئو اراونو ارون ةْأرلا ترا لاق ردهتسانعم كلا رتهریو
 ولا ران لاقب ردهنسانعم كليا رافنا ندتم عقوم وتا نولوا ید هدانعم و و |

 1۳ ی لاق رد هنسانعم قلزو هدکنح رونو ةيرلا نع اهرفن اذا ةا ||

 اهوصبت اذادیعبنم راثلا اورانلاش رد هنسانعم كمر وک شتآ ندقارباو اوم زیا اذا |
 "یشلا رانا لاق رد هتسانعم قلوا نیدنآو نشور یدو هلاک كە رمش ( ةراتالا )
 هرون ج رخ ادا رجألا راثا لاق ردهنسانعم كمنلکع> یمسف ج اغاو ءاضا اذا

 لصالالعروناو "یشلا رانآ لاقب ردلمصسهنسانعم كلبا ادیپ تفاطل و نسح هنسنربو

 ( ةرانتسالا ) هءاضا اذا تیللا رانا لا ردهنسانعم قلق ندآو شورو رهظ اذا

 ءایض ندنوترپ كئيش ربو ءاضا اذا تیبلا رانتسا لاق ردهنسانعم قلوا نشور ید و |
 ندم عقوم ییولاخریو هعاعش دقسا اذا هب رانتسا لاق ردهنسانعم كليا دادقسا

 بولو رفظ هیسکرو هبرلا نم اهرفن اذا ةأرملا رانتسا لاق ردهنسانعم كليا ریفتت

 هدننزو لوعفت( ر وتلا ) هبلغو هب رفظ اذا هيلع راثتسا لا ردهنساتعم قلوا بلاغ
 هدیعش همدآرب یشارو ءاضا اذا "یشا رول لاق ردهنسانعم قلوا نشور یدو

 لک كنوداج مان هرون ین آ یرک ذ د وحاب قلف سمو هبتدم, هلکلیا لیک یک

 لعف لعفوا هما هيلع سا اذا نالف ىلع روت لاش ردهتسانعم كمروتسوک لع یک

 یوتلا هيف قلخ اذا_رقلا رو لاق زد هندسانغم كفك سامر و درو املا
 كوچ جاغاو هرون رهظ اذا حلا رون لاقب رد هنسانعم قلوا نشور یر, حلبصو
 ردهنسانعم قلق رونم ین هنسنربو هرولا ج رخا اذا رها رو لاقب ردهنتسانعم قلا

 ثامن نيك او ارون هل لعجا یا هل روت مهللا یسودلا لیفطل مالسلا هيلع ىلا لاق اک

 هن رزوا EEE لعن هنلوق مدآ رب و كردا اذا ع رزا ر و لاق رد هنساشعم |

 ةرباب اهزرغ اذا هعارز رون لاق ردهنسانعم كکود یسا یغای جا دوخای تیوح

 رد هنسانعم كالا ریفتت هدنعقوم نظ هوس ینوناخو رک ذیساک ةرووللا ایلعرذ م

 قلوا نیدیاو شور هدننزو لعفت ( رولا ) ةبرلانع اهرفن اذا ةأًرلا روت لاق
 لاق ردهنتسانعم كعروس یوا ماجو ءاضا اذا ناکلا رونت لاش ردهنسانعم ا
 اذا موقلا رول لاق ردهنسانعم قلزوب رکسع و ةروتلاب ىلطت اذا لج رلا رونا |
 اهورصب اذا دیعب نم راتلا اورونت لاق ردهنسانعمكمروک شتآندقاریاو اوما |
 رونیدهنعضوم رو هدننزو هلعفم ردهرونم لصا ردناکم مسا ليف فيم (ةرانلا ) ۱

 هدیسراف ردهنسن نوزوا كچمدبا عضو غارچ هنیرزوا هکردهنسانعم هجتسو 1
 لاق رربد هقارح هدنکرت راروللوق هدرلپ ۳2 هد راکم 4 روید هبایغارخ ۱ ۱



 ۴ ۱:۷ ۵ وک

 او ویا

 2م ( راغالا ) ردندپماسا هدندو نار ( نار ) ارم هام یفداص اذا لج را
 ۱ یرکذد ( یر4 ) دود هطوطخ هجالا نالوا هد رلقاحم كنیراروک | نا هیعف
 ردعض ومرپ هدندالب لیده هي كلو ( رم ) ردهب رف رب هدنسیحاوت مصم هدننژو
 هکنولوا هسرولوا هلره هنسانعم ءایضو هوش رونید هفلنیدآ هی كلوا ( روا )
 مفاد هکرونید هنعامشو وئرپ لوق ىلع روند یانشور هدیسراف رولوا یدش كنف
 كنلؤم هریک كلوا رولک نارینو راونا ی رووا ریبعت یا رده نالوا تل
 ندرو «ایش هروک هلنای ان سد زو رد صا لند روت ءايض هروک هنا هد راصت

 هدرباص, كفلؤم هني [ ارون رمقلاو ءایط سمكا لمجو ] ىلاعت ها لاق اک رداوقا
 نیع یر ردعو ییا لد یوید ردیو رخاو یوید ردعو یکړا رو هروک هثنایپ
 روو لقع رو ردرو نالوا مثتنم اا راوا کرولوا لوقعم ھا تریصپ

 رقو سم ردنرابع ندهرین ماجا هکر دسوسحم هللا رص نیع یربو یک نآرق

 صوصنم هدنسهع رک دیالا [ میدیا نیب مهرو یس ] یورخا رونو یک موجو
 ردشلءا ج رد یر اونا ماقا 7 تاپا وبشا نرسفم ضعبو ردرو نالوا

 هاو رد هلواف * روصم نملش ىلق سیو * هاعسلا نم "ین راونا الث *

 ةف عمو + ههدب لقعلاو بلقلا موج یولع * رودم ربنم سش هاو * بکوک
 لعا نایدالایم قیدو * یتلبق تیبلاو فا باتک یاما + روش سش نج را

 رولو یبننا * ريكا هّلاو هلاالا برالو * رفاغ هلاو لوسر ییفش * راو

 يلاعت هللا لاق ک رونلوا قالطا هني رات مضح سو هيلع ها لص اع " یان ور ا

 نایو فشک یه اک ییایشا قیاقح رولو [ نیبم باتکو رون هللا نم م ءاجدق ]
 ظفاح ندمالعا رد دآ هب رق رب هدنساضطق یراخث روو رونلوا قالطا هبهنن ندا

 نلیسح روپشم ظعاوو ردداروا نایرونلا ىلع ن نسح ظفاح و نارع یسوم ویا

 اع هسلیا ترشابم هریک ذلو ظعو نب هکردو یمحو كيقلت ها رو هیدوئلا |

 ددقج هلوا ارح لبچ ندهکم لابج ( رونلا لبج ) یدیا ردبا ناعلو قرب رو ندیغ
 مالسلا هیلع ماع رغف ردفل هنع هلا یضر ىسهدلاو رع نا لیفط ( روشلاوذ) |

 هدايا شن زوک یکیا هل رخ | امد هنسدنک هل رابع ] هل ر و مهللا 1 یرلت موج

 هلکلیا زايا ینلوحم هرکید مضوم هللا زارتحا ندنرهش ردشلبا ناعلو روهظ رونرب |
 (نیدولاوذ )یدیا رولوا نابا" یک یر هد رهجک رظمیدلیا لاقتنا هنجوا كنسهنایزات
 يقلب هلکلیا جوز یهو هن رک ییا ردقل هنع هللا یر ناغع ن ناعع

 ارو رونپ را لاقي ردهتسانعم قلوا نیدیآو نشور هدننزو روح ( رونا ) رلیدلوا
 هيلع تاعج اذا ارون ریعبلا ٽر لوقت ردهنساتعم قعروا اغع و عادو ءاضا اذا 1

 هنسانعم رهز روند هنکچچ كتابو كحاغآ یک راو هروو روو همس یا ارا



 ک قوح و عجاو اب نا 2 e بسح ا ر

EAE eو فدک و ا هما نون وا رک نوسلوا بذع  
 هنم و افریفحم یف نرم " روند یا هدنتدسن رد ردب هلق رب طرساق ن رگ ردندیهاسا 1 3

 مدآ ندیا بلط تجاحرب هرکص ندنجاحرب * عصب یرفلا كاخا قسا * لا |
 نب هللادبع نی فو ظفاحو هللا دسع ن متاح ندخویشو رونلوا برمض هدنفح

 ترم هاکرد ردیم سطح اس رب بلوت ا لک و ردند هل تی لوا یر لا ربلا دع
۱ 

 هل رڪ كولو یوکس كيهو یعف كون هدوو رددوا بایفر هلهاتتاسر |

iداف وز در و ند عابس (ةراومانلاو ) هدنازو هح رو )3 لاو ةمانلا ] ردهدو از  
 رو

1 1 

۲ 

 لوف لع نشود هغازود کک کا دروق بودا هرعت نویفرب هنا هک رونا

 تآ رردهلبا یرهحرا تاهرلنآ ردراو یرالکنح هک ردا ندروسد لوا

 ( رفلا) هنسسانعم مد روند هناق ( رومانلا ) رولیصق ههایق بولک هلیسهار
 پابلا نم« لجرلا 4 لاق ردهنسانعم قلوا كانمثخو یوخد یک نالبق ۳۳

 . ردهنسانع« یانوا یسهحالا نالبق لو لوب باتو هملخ ءاسو بضغ اذا عبا لا

 لمفت ( رفتاوا) هدننزو لیعفت ( رفتلا ) رفلا نول ىلع راص اذا باعهلا رم لاق

 رو لجرلا رم لاق ردهتسانعم قلوا ان و یوخدب یکنالبق هدرانو هدننزو

 یکح روت هرم وک ندننصغ نکردا دیدی هال یفدارت رو هقلخ ءاسو بضغ اذا

 ولا دم توضلاق ددن اذا نالت رج ناف ردیتس اف هک تو
 لحرلا غ لاقي ردهنسانعم كم کی هنالبف هدکلکیاج دوخای هدنسارشو تلوصو
 ٠ زدهنسانعم كليا فيو هلناسل بوروتسوک هرهح نیغزآ همدآ ریو -رفلاپ همشت اذا

 یسهلوقم غاطو را هدننزو ما ( رفلا ) هدعو او ریغتو رکن اذا نالفل نالف رغ لاقب

 ( رغوذ ) دعص اذا لوالا بابلا نم اء لیلا ف « لاق رد هتسانعم قمقح هکسکوب
 یسهلسق میلس هدنب زو بیا ( راع ) ردیعسا یداورب هر کل وا دع دنر و یک

 یداور هدندر و یس 4ق منم هدنزو باغ ( رام ) ردیدآ كاطر ا ۱

 هدنآ هک ردیتسا عضومرب هدننزو ةراع ( ةرافلا ) ردیدآ عضومرب هد هما قش دوخي |
 ۱ نادي ۶ هر ۱ دیتا لحرر و ردقو رعم هرانلا مو برعلا نب هلغل وا هعقورب

OE ۵ه سصد ها د  eكکوو ر د وخاد عاط  aباوحدوخای رسا  

 هطوف هدنزو هیامع ( دیبا رقلا ۱ یدنلوا نا BN رج 7 ید زا راما 1

 (:راعالا ) رد ردپ قر کرد رهاع نا و رمز ( رم ] ددهیرق هد
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 رده الم كلبا ماهلت-ا نو هکر ناست قاف اکنا یم کتنا
 فنا هذن "رقما نر راکنا ناف ( کلا ) دهها اذا هرکنا اما رس
 (روک اب ) |راکینا یا ۶ دد 2| ل تنک مهشع تبادل و تیا یکی ییدلوا مما

 2 ) ردیعا رفصالا ع,الکلا وڏ ند رېج كولم ر :وک اب ۳ مفي” رونی

 | لاقب هو ردءا تار ۱ هغلابمو طارفا هناوصوم ر دن وهم یه لرم هدنزو رما

 ۲۱ | فیکف] لاعت هلوف ميف هو حراتلا لاق رداعتس هنسانعم راکنا و نیسج ال |
 ۱ 1 هدش زو هلعافم ( ةرک الا ) رولوا سا ندا رکس رکن و یراکنا یا [ کت ناک ||

 ۱ ۱ هدننزو لمشن / ( کیا ) ۵ :اعو هل اف اذا رک ا لاش رداسم هنسانعم 4ام و هب زا

 لاح نه رةت اذا لحرلا ركن لاش ردهنسانعم كليا رمت, هلاح هوس ندلاح نيچ

 هتک روشد هکنب هیوکس 7 ىع كنو ( :رفلا ) اههركي لاح لا همت
 هکن یهو هلول رغ نم ةرع هب لاش نولوا هسرولوا ندکنر هه هنساتعم

 ردبلاغ فص و هکر وند هب هئسل ولکش ه رف و قا هدنزو رجا ( رعالا) ناک نولیا نم

 را و یک ارج ردءا رک نوم ءادوس یرخاو ست 3 هیف یا را #- لاق

 روآ رولو سرف لاق رووا قالطا هبراچ راسو نآ نالوا یسهخالآ 0
 و عبس رک كنون ( لاو ) .هدنز او فلک ( رخ لإ ) لا هيث ىلع ناک اذا |

 0 ۱ ولکنب یتسوب روشد كلاب هدیس راف ردروناج ىج رب ناثوا ريع نالو هکر دیعسآ

 رغو هنیئبض رولک رو راعاو هدننزو سلفا ۳ رءا ىج ردشفلوا هیت ههفئوا

 هحرف ( ةرغلا ) رولک روو هلزمک كرو رولک هراعو رانو هلییض كن و رولک
 زد هنسن دج ولكن هداوه وح هک ایوک رونلوا قالطا هتسهراب دولب كحوک هدننز و

 نالوا لاقو لق وب> هوو قآو روثلوا قالطا هاو هحالآو تا رد رم ىج

 لردباسبلت بارعا هک روئید هيهدرپ عونرب لو ندکو ب لوق لع روند همارحا
 إً فوص نم ةدرو ادوسو ضیب طوطخ امف مش اذکو ةربح یا ةر هيلعو ءاج لاقي .

 | مضومرب هدنافیع هر و یک هروما روید هتغازود دروق هر و با یعالا ایسلپ

 | هک یوکردشفلوآ بلصن .هدنآ رالیم نالوا مرح تمالع هک ردیسا لبج رب لوق ىلع
 | دجسو رولک هفرط غاص هدقدلقح ندنیمزأم هلدصق فتوم ردهنسن یلکشب اجاج

 | ددق هرو روسلوا تماقا زام هدنآ هدهفرع موب هکردفو رمم دجسم هداروا هرم
 | نالبف ء * ردیدآ عتضومرپ هددلاس ضرا ۰ رگ قیقعو ردندآ عضومرب هدشار

aeددسفلوا ءارع نالوا سايق رول وا یرومغت اتداع هک روند هدولب نالوا  | 
 ییهباحه» نس ینعب * ةرطم اهکرا ةرع انرا * یا ردیننوم كرعا اریز |

 روب م لش ميدوتسوك قر» ریدغای روغی اکض ید نب هک روت وک قردلوا رغ کیا

 أ دل نجوا ا ندا دادوت یریشابتو لیاحمو را آ تو ۱۳

` 



 ست سس

 نطف هاد یارکنو رکنورکت لحر لاق روند همدا ولرکف نج ریز كب زدرلفصو |
 رد هیانع» لوا ید و هد زو مرکم ) و ) رف كن هربه رواک ۷ هوا یرلعج ۱ ٠

 یا چب رکن ةارما لاو ةاهدنم یارک انمنمرکنم لجر لاش ردرک ام یا
 لستع ینعی نالوا رکنم هلن ( رکللاو ) هيض كلون ( رکتلا ) ةنطف ةیهاد |

 نالوا راوشدو دیدش و روند هثیش نالوا برغا و بجا هد هرم كخ هیاثا لوبق |
 لقع یمدو هدنزو ما هک ( ءاركتلا ( دن دش سا یا رک عقو لاقت روند دشدا

 ءا رکن نالف یثغسا لاق روئید هوراد لهسو روند هثیش رکنم كج هيلا لوبق

 نانلوا طیض ءارکن هدننزو هام ک ح راش ءاودلا برش دنع لهسیا# اول یا

 رد هنسانعم فنص هدارو نولو كہا لبسم اشنا رد هليا هئطحم یرهخد

 (ةركنلا ) ةيهاد یا ءارکن رهدلانم میاصا لا روند هب هیهاد و تفآ «ارکنو

 كيراو ناق لوئو ردندنحالطصا نوب وع هکردسیفالخ كنهفرعم هدننزو هم رف
 هتلع ربحزو ندنسهلوقم هرای و نابح كلذکز ارب هلقحوح هکرونبد هکر حل یسهلوقم
 لعف ندوب و امد و ةرکن نالف لا لاش هو ردا جورخ ند ےک نایاغوا

 فالام ن روعو "ریکل نة رکن ردندیماسا هدنزو هفرغ ( هک ) ردقو قشم

 میها ربا نب دجا یردارب و میهاربا نب بوقعب و ىح ن كلام یدیفح و یحب لغوا و

 ) ةراكلا ( رد رلت دحم نو رکشلا سادخ و دیعس وا و دجا ن 4 ادبع یسهدازردارب و

 سفال ا بالام ةراکن مالا رکن لاقب ردهنسانعم قلواراوخد هدامر هدننزو هراظن
 رونلوا قالطا هلو نایلوا فورعمو تسار هدنزو روفعی ( روکشلا ) بعص اذا

 رد هنسانعم كفل راب هدننزو لعافت ( رک انتلا ) دصقربغ ىلع یا رکن قیرط لاش

  موقلارک ان لاق ردهنتسانعم كلا توادع هنیرب یربو لهاح ادا نالفرک انت لاق
 ( ركنا ) هلهح ادا هرکانت لاقي رولوا هنسانعم لهح كمالمب ی هنسن رو اوداعت اذا

 ردیلب اقم فو رعم هکر ونید هش ییدلیا رحمو می كفشرش عرش هدننزو مرکه

 ره لوقع کا ندلعو لعف نوش رکنم هروک هنفیرعت هدرباصد كفلۆم

 وا نقوم لوقما دنیا یاسا و حابقتسا دوخای هیلیا مک هنعف كنآ

 ( رکللا ) ردیمسا كکلم یکیا نالواربق ناتفرکنو رکنمو هیلیا مکح تعیربش هلیخف

 لهج كمالمإ هلبعف كنون ( ريكتلاو ) هلیض كرلنون ( روكنلاو رکشلاو ) هلنیتعف
 اذا عبارلا بابلا نم اریکتو اروکتو ارکنو ارکن "یشلا رکن لاقي ردٌةهنضاتعم

 لاقي ردهنتسانعم لهج كمالعب عدو هلي رڪ كنه ( راکنالا ) هلهح

 ییدلیا روصت هنورد راکنا لصا هروک هننایب هدراصب كفلوم هلهح اذآ هرکنا
 هیوا شان ندنکیدلمب یسهصالخ ردع رب ندلهج کرد رابع ندقلوا دراو هنمث

 لاقپ ردهنسانعء راکنا ( راکنتسالا ) ردیمزال یانعمک ردت رابع ندکید ردلد | ۳



 تب i و

 هیت

۹ 

 ناو شا
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 ةرفابلاب FE لافیو ٌدیهادلا ر ةرقالا ها 3 لاقب رولوا قالطا هاهرب و لولد

 | ردشلیا هلع یتنرابع هيصلاو 4یاواو حراش رووا قالطا هتنیصمو دعا یا
 WR یندا هد زو هر# ( ةرةلا ( رداع 4-دكالد رفا و یقآ ی کز یم هم و

 | هقوا ندا تباصا هناشن (رفاتلا) انیشیا :رفن هاناام لاق روش وا لامعتسا هدنعقوم
 ۲ ىکا كي هدننزو نسح ( رقملا ) فدهلا باصا ادارفا مبس لاقب روث وآ قالطا
 ۱ مک و یک لوعم رود هلآ یراک دد كنلک هد زورم ( رقنلا ) روید هدو

 | عطوم رپ هدر برك كفاقو ىه كنمرمه ( ءرةلا ) ردیدآ نطبرب ندنسهیق

 ردل وقنم ییدل وا ی رعم هبروکنا ردیدآ هدلب ر, هدنسهکلوا مورو ردیدآ

 یدلیا از اکا یسابع مصتعم هکردقج هلوا هدلب یرلکدید هیروع هسیا ما ت و کا

 یروکنا هدیلوطانا الاح هروبزم ةدلب ردوا كاله امومس سیقلا "ما هدنآ و
 یوفهعئارب هداني همظاک هلا جات هدنزو هایفس ( ةريقلا ) ردرومشم مش یراک دید

 ا

 | ریز( رمظن ) ردیدآ هب رقرب هدعضوم مارقلا نیع هدنلزو هلیفس ( رم ) ردیمسا

 لوق لع ردفح هلوا ندنیعب ۷ هک رد هک یو رعم ریقت ن بیر ردندیماسا هدننزو

 هب یتن و وا هدنن زو هما ) ةراقنلا ( رد داهاو هکر وید ید لیفنو لاف نده رين

 اهرفثاالا ةراقن یدنع كرام لوقت رووا لاعتسا هدنعقوم هنسن .E روشد
 روند هيث هحردق كح هیلبا شن هل راقنم شوق هراقنو هتک الااثی یدنع كرام یا

 | هدشنزو مظعم ( یعلارقنم ) ر ,اطلا هرقنیام ردق یهو راغب ی کج دام لو

 لیعلا رقنل هلا لاقب رونید هبیشک ولزوک نیقطاب تا بخ ( نعلا ةنمو )
 هد مضوم مان ناوأم هلا حاضا هدنزو هرم ( ةرقلا ) اهر اغ ىا نبعلارقتمو

 ۱ هی رسک كرلفاق روند ید هرقنلا ندعم او ردبد ۲ لآ زهر ص وصح هقاع جاچ

 | ین روند هضرا نالوا هکن آ لیدنفآ اقلطم هدنزو هحرف ( ةرقنلا ) رددزناب ز

 يزج ( یرقنلا تانب ) ردهفاسم لیمرب یرلنب هکر دراو هرقن یکیا هدندروب هرازرف

 يرامدآ ندیا نارذک بورونوا هدرب رب هکروئلوا قالطا هناوسن لوش هدننزو

 نيمي یناوالا ءاسنلایهو یرقنلا تانب نه لاقب راهلواردیا بییعت هلیا هصیقنو بیعررب
 لع هررزوس ندا وات ههاک کج بودا لد NY ) اولا ) نیخ یه نیم

 مالک يارقاو هنع یثنآ لوقت رونلوا قالطا هرل-تجو لیلد نالوا بیصم لوق
 ۱ کشلاو ( ردیدآ عضومرپ هدننزو د رمص ( رشن ) تابیصلا ججا یهوا نیوتن

 | ارج ( ءارکسلا و ) هدنزو هراظن ( ةراكنلاو ) هيلوكس كفاکو یصق كنون
 ۱ نالف لاقب ردهن سانس تنطف و «اهد ثلک رب ز كب هلیع كنو ( رکشاو ) هدنزو

 ردشایا طیلخ ا هل اردصم فوم :تطفو ءاهد یارکنو ءارکنو ةراکنو کن هی

 هدشزو پنج ( رکلاو.) هدننزو دضع ( رکتلاو) هدسنزو فتک ( رکنا )



 نون (.ریفنناو) هدننزو هفرغ ( ةرقنلا) ریقنربق- لاق رولوا غابتا هنطلربقح م
 "هوینالوا مدنرهظ كنکدرکچ امرخ هدرلنوب هدننزو بولسا ( روقنالاو ) رک |

 ١ ا کروند هروقح هم وا ولخ ېر د رولوا هدر هرشو رولوا ت نادق وا ۱
I17 ۰ ۲۱ زانو هد زو دره روا یج رولوا ید هد رايق ضعت و ره و ءاوص  

 ۱ | راپ شموک و نول شلدنراو روند هرو افق م شو لر و
 توک و هنتسانعم نیعلا تفو روند ږی هناخ و هاب رک كبو ردراش جس رود

 108 03807 زولند هروفع قد هیلط روم شوق هاتف تسالا تل 9 9
 دیه نشه هوا نالوا ندجناغ1 هدننزو رم ( رقما ) هدننزو لكم هلیمض كفاف و

 شلبزاق ر كم یعارب وط هدنزو لصم ةنم و قرهلوا داش رولک ربقانم ی رود |

 . رولوا ی ک شل ووا ندُشاط هکای وک هک روند هی وقراط یزعآ قردلوا كح وک |

 .لیعفت ( ربقلا ) رونید هضوحو روشد هب ۇق نالوا قوح ي وص لوق ىلع
 لاقت ردهنسانعم قلروقح بونوا ىر رپ نوجا قاط رو#آ یم شوق هدننزو

 | دای يما ةصاخ هرجا تعاجرب یدآرو هيف ضیبل هلبساذا عضو! راطلارقت
 ی هنتسا رت و عاجلا نا ر ها ادا هععاب رھ لاش ردلیتسم هتسانعم تلئا نیعن و

 | هتف تخم اذا هتعرقنو "یشلا رقن لاق ردلمعتسم هتسانعم كلبا شیت یکیرگ
 ا ۳ اا هتاد رقن لاش و3 هیدن شات قمرافح سس هیبش هغلصاو

Êیر هلک كنو (ةرتشاو 9 1 هالاو ) هلك كنون ( زاقللاو ) ( ةرقاتا  

  ةرقاوراقو ءرقانم اه لاقب ردرلم اريحا ییا ردهتسانعم تمردنود و هثی رب |

 راتیتخا كاودروا هدننزو لاعتفا ( راقتنالا ) مالکلاق دهحارم یا :ارقنو
 ۱۱ تورذش روض ۰ یس رو هراتحا lil ا لاق ردیفد اره ند ك هدږس راف رد هنسانعم

 1 كلا هصاخ توعد و هنع تح ا لا رقتسا لاقت رد هنس انعم اليا نا یک یک کک

 1 قلروقحیرب هلن رط یععق آو نعي توداضعب اعد اذا موقلارقخا لاق ردهنسانعه

 هدننزو لعفت ( قتلا ) ترفتحا اذا ارقن اه رفاوحم لیلا رقنا لاقي ردهنسانعم

 ( راقنالا a) تح اذا ی 2 رقب لاق ردهنتسااعم كلبا شیت یی هتسنرت ید و "

 ادا هنع رشا لاقت ی كلا تغارف هت وروظ و رک: ند شارب طی

 قاراط هلن ( رقنلا ) هنع علقاامیا هلتف تح هع رقنا اف هرم لاشو فک

 قرک دید هشت هنویقو بضع اذا عبارلا بابلانم ار ,قن هيلع رقن لاش ردمهنس اعم

 # تمدآربو ةرقلا ابتباصا اذا ةاشلا ترقن لاقب ردهتسانعم كليا تباصا ضرم
 | پاهذ یا رتنلاو رقعلانم هللاب ذ وعا لاقش رد هنسانعم قاوا لئاز بویلاق یادمو"

 ناغلع صوص هن راقایا نزیسق نویق هد نازو هزه هلی كتو (هرقنلا ) لالا 1

 ینعی هنجو رونلوا قالطابهیهادو تفآو ردیدآ عتضومرب ( ةرقانلا) ر دن رم ۱
 و می سپس

  INو ۳ ٦



 و ۷۰

 6روند هئوص كحدجا یک قلصا لوش یأر لعو روئید هبارطضا هد عآ كاد
 ةبوام نا ابا * وبشا درعاش مان یرفنالا کدف و زردبا ج اعزا قم تآ هلکنآ

 4ب وكس كفاف رد رقن لسصالا ق رده کی ظال ةن هدنهامهم * رةكادحدا
 روننم عارف نکل روند هفلاچ قلصا هرزوا روکذم هجو نوا كمروس یآ
 رکباده هک هتل یدنلوا لقت هفاف یک رح كنار هذفل وا فو هرزوا موفرم ظذل

 لثن یک رح هک ريد ج راش ردصوص# هلا بسا لاحو و سرد 2 ترسو

 هسلنع هکرح رب هلوا فرح تیام ردزاج یخدقفاوا ففو هرزوا نینک اس بویلیا
 لاقپ ردهنسانعم ثمردنلسس هفعروا هدغهر « روا یفمرب شاب نو رودوا اطا

 هلوص لوا رولوا مما هدانعد و و توص و ىطسولا ىلع ما الا عرق اذا نالف رقت

 لدو هکابوک ردلېتضم هنسانمم كلبا توعد هصاخ یتعاجرای یدآر و روئید

 ندنسانعع بیعت هدنزو یزج (یرفنلا ) ةصاخ مهاعداذا م رشن لاقي ردا ة:یوعدم

 جراشةصاخ ةوعدىایرقنلا هلوعد لوفت روند هب هصاخ توعدوروند هکلبیع ردیعا

 توسعد صاصتخارپغ نم یلفج اریز ردیلباقم ىلفج یرقن هکردیا لقث ندحایصم
 ( روفالا ) ةصالنا ةوعدلا ىا یرقنلاقال لفلاق نالف اعد لاش روند هب هما
 راشنم ( داقنلا ) روصلا یا روفانلاف رقن لاقي رولاچ هلباغآ هک روند هیروب
 كج هیلبا قلیلجا«وا هدشاط و كحهبشيد یاط نمرک دو قج هلو شاط هدننزو

 ةددنحوهو راقنلاب یرلا راقلارق لاش رونید هنبرللق رومد كرايجشاطو هلآ

 یا راقنب با راطلارقن لاش روند هننورب شوق رتاطلا راقنمو ابرق سافلاک
 هعدق4 یا هفخ راقنع ضرالا برض لاش رونلوا قالطا هنورب كي همرج و هرن

 نادف هکرونید هروقح ضایب نالوا هدنرهظ كنکدرکح امرخ هيف كنون ( ربقلا )
 كکد رکچ لبتف هکه تل ردزفجروقج رب هد رخ كب ردهدنرب حر هک ایوکرتعب ندنآ تابلو

 رونید هغوبق هجا نالوا قسشپای هکدرکح ریمطقو روید هکلییا نالوا هدنفیرای
 بغارلا لاق :اوسلارهظ ىف :تکنوه و اریقن ىنا ام لوقت ردوب نالوا حصاو

 للاعت هلوف و :اولاقشیف نوکیام وهو [ التف نولظ:الو ] یناعت هلوق تاد رفلاق

 5 فالتخالالع تلولامیفو اوازه ق رالا یا [ ریمطفنم نوکلیام ]
 نانلوا شش هلقلیجاعوا و نالیوا و ةاونلا رهظق هبقث وهو [ اریقن نولظیالو ۱
 قم دصب پووا اعاج یآ ید نوا امرخ لوشو روند هب هت و هشساط

 جاغ لولو راردپارعبعت نابدرت هعوارراقح هرلهحاق کوب هلکن آ و راردا

 ددش یسهششن كذيب نالوا لصاح هدنآ راراصب ذيب هنحا بوبوا هکروند هنکوک

 یاربقثلا م : کوه لاقب رووا قالطا هنبسح و قرعو لصا كمدآربریقنو رولوا
 ریش و نر كنيس هايس هنوکرب و رونید هیسکاوشیو ریقف تیاغبو راجلاو لصالا



 نم

 رفن رفعو ةيرافن ةيرافعو تي رفن تیرفع و ةبرفن ةيرفع لحر لاقي رووا

 ( رفنوذ ) ردنطب رب هدننزو رفج ( رفنونب ) درام ثیبخ رکنم یا ةيرفن ةيرفعو
 ددنادماسا هدننزو ریبز ( ربقن ) ردیقل كنبرب ندریج كولم نانلوا رعیعت ءاوذا

 (ةرفتلاو ) هدننزو هفرغ ( ةرفنلا ) ردندنیعیات سفن ن ريبج و ردندنافتا كلام نت ریفت

 قیلعت مرافجوح یش ندنفوغ رظن تیاضا گوید 4 هست لوگ ده زوا وت
 هداروب ةرظنلا فون ماع قلعي "ىش یا ةرقن و ةرفن یصلا لعام لاقي روسلوا"

 ىع هيا هغیص و ردکعد هنسن یکیدلیا ترفن كرل هکر دل وعفم نعم لوا ةغيص

 ندمالعا ردب دآ هب رق رب ندنناعا لباب هدشزو عما هل رم یک كنون ( هرفن ) ردلعاف

 هتیرلشوق هحرس هدشزو رنراعش (ررافتلا ) ردنداروا یرفنلا لصفلا ن دجا

 هدننزو هلعافم ( ةرفاتلا )هدننزو روفصع زدند رفع رورفن هنسانعم ریفاصع رود
 لوق لع ردهنسانعم كلا ٽعح ارم هکاح نانل وا رببعت مکح هدننتهح یفرشو بسح

 ارخافوا بسا ق اک اح اذا لجرلارفا لاقی ردهنسانعم كلبا هرخافم هل رب یرب
 هزع ( ةرفتلاو ةرفانلا ) هيلع ىل یضق یا هيلع ینرفتف کالا ىلا هئرفا لوقت و

 ۲ كنآ کر ولا: قالطا هنتساب رقا نقی كمدآ زر هلبعف كنز ( :روفلاو ) نرو
 هترفنو هنرفات قا ءاج لوقت رهلوا كاننضغ هلییضغ ندا ناهه مدنی صوصخ رب

 ومر هدننزو ار ( ءارفتلا )سل تفت ىلا هليو ا ق یا هر وتو

 نیحایر هلو للدب مال رونید ید رفونپن هدنویو هلیعف كنافو كنون ( فولبتلا) ردپدآ
 هحرد نولو ا تباث هدهدک ارهایم ردکعچ یراکدید رفول هدیکرت ماوع ردندنعوت

 هدرکح قاو لايو صم یاعسو یردص تنوشخ و نام ردبطر هدهناثو دراب هد هثلا

 لیزم ینتلع قالط هلناعفد ینکوک شلوا نوجم هیاوصو دینمهعاجوا نالوا ثداح

 كرد محرنم رد لیدعی هدلازا یتلع تلعلا ءادالط ینشغلوا نوجم هلأ تفزو
 ریطاسا ( ربطافتلا ) ردموسرم هرزوا قلوا یرعم رب ولی رفواپ هدهیسراف تادرفم

 رونبد هراریاچ شخ هدنک ارپ ردهدناز یوو هلی كنو ردیعج كنهروطفن هدننزو

 رد هنسانعم قمروا هدننزو رقف ( رقللا ) روند هنانابن نالوا تبان ادتبا هد راہب لواو
 هرقن لاقي ردهنسانعم كلتجع یمدآرو هبرض اذا لوألا بابلا نم ارقن هرقن لاقت

 رباطلا رقن لاقب ردهنسانعم كد یتسهطروع نوجا قم رقح یروای شوقو هبا اذا
 اذا روقانلا ف رقن لاق رد هنسانعم كلفوا ییروو اش اذا خ رفلا نع هضلا

 شوقو بتک اذا راف رشن لاقب ردهنسانعمقمزاب وزاب هلقایح اع وا هثاطو فن

 انه نم طقل اذا راطلارقن لاقي ردهنسانعم كمروش ويد هناد ندارو نداروا
 هبقن اذا بشخاو رسا ق لاقي ردهنسانعم قعوا یتسهلوقم جاغاو شاطو انیهو

 ردمسا لوق ىلع رد ردصم هک رد هنسانعم قلا قلصا هلقم ردشباب هغابط ینحوا كلدو



 توکروا ید وب ( دافتتسالا ) د مد اذا انا رفنو ارفن یظلارشت لاقب ردهنس-انعم
 لوق هنسانعم كنك رولوا یدممو رفن نب ىلا رفتتسا لاقب ردهنسانعم قوا
 هلي كل هت 1 یاپ ( دوفنیلا ) هعف او رفنف مه, دتا لاشو هن رضب 2 ه فتتسا

 لیمذت ( فتا ) رافلا دیدشلا يا روف سرف لاقب رود هاوي كك روا كي

 هيس هبلغ كنامهدحاو"ارفا هتلمج اذا هترف لوفت ردهنسانعم كمكروا هدنزو
 همدآ رو ةبافلاب بیس اذا هبه ذل لاش رد هسا كلبا کس هر زوا رخآ

 اقل هبال اذا انالفرفن لاق ردلمآسم هنسانعم كليا عضو بقل نع#تسمو هو ركم رب

 بفل هو رگمرب اکا هدکدلیا دلوئدلو ر هک راردا معز هوش یسهفناط ب رع اهورکم
 ثیاصا ظن ءوساکاو رردبا رارف بوکروا ندنآ یسهفناط نج هبسلوا عضو
 عضو هورکم بقلرپ هکدلو نعي راریم كدلو نع رفن هدکدلیا دلوت دلو رب اذہل ربا
 هکیدلبا تبیاور اکب یارعارب , گرد د ح راش ليف رف ندا یسهفناط ن بودا

 شلبا ب برقلت ود ذفنفاکی ید مرد راشد دل ونه ةن دع ردب گلا دلو ن

 هل رفا ینعع هرفنا لوقت ردهنسانعم ا هب مک كرش ( رافنالا )

 دحاو مهلبا ترفن اذا موقلا رفنا لاق رد هنتسانعم قججاق بوکروا یرلهود كلمدآ ریو

 هيلع هل ین اذا کالا هيل ۾ رفنالاش رد هنسانعم كلنا مکح ها هیلغ هرزوارخ یابه

 ( رفلامو )هودمو هویصناذا هو رفنا لاق رد هنسانعم كلءا ترهن و ددمو ةبلغلاب

 هکم ندانم كاج هدنزو ربما ( ربفنلا موو ) هلت ( فنلاموب و ) هدننزو رفح

 لعافت ( رفاتتلا ) رونلواقالطا هنوک یرلفدل وا ناور ندروغ وار پوناش وب هنبناچ
 موقلا فا لاقن رد هنسانعم یوا ناور ندرب نوعا صوصخ رب سان یدو هدنزو

 لاقب ردهنسانعم تک هتعفارم هنروضح عاح نوجا للصف هدامربو اوبهذاذا مالل
 یغاشا نالوا لوق ىلع روند هنعوجم كسان هلنیتحف ( رفا ) اک احس اذا ارفانت

 ردهلساتعم فن دو هدننزو ربما ) ریفتلا ( ردراغنا يج روند هلاجر نالوا

 خراش لجرلا نم ةرشعلا نودام اذكو مهلك سالا یاریفنو سانلا نم رفن ءاج لاقب

 تعاج ردق هب یدب لوق يلع ردق هنوا ندجوا رفت هروک هناي تكحایصم هکر بد

 یک روک ذمرفن هدنزو هرم هرفنو ریفنو زفلوا قالطا هبهدایز ندنوا روتید هلاجز

 روشید هتعاج ندیا مدقن هدصوصخ رب دوخای ندیک بوقچ ربارب هلکنس هلاتق
 نالوا هدنب نرفانم هلي كرلن ون ( ةروفللاو ةرافلاو ) هدننزو هرفط ( ةرفنلا )

 ندبلاغ ككا لوق یلع هبهنسن ینیدنل آ هدیولغم كبلاغ هراغنو رونید هاضقو مکح

 هدنزو ه رفع هلل رسک كنو ( ةیرفللا ) رونید ههتسن ینیدلآ هلتبج یخ

 هدنزو رفع ( رفثلاو ) هدننزو هزافع ( ةیرافلاو ) هدنزو تير قع ( تب رةنلاو )

 رک ذ هلیهح و عابا دیک ۷ ههرو لم نیزاوم یعوجم هدنزو هب رفع ( هی فلاو )

 رونلوا



۷1۷ 

 ییدنلسس زونه رول وا قالطا هنیدالوا كاویح و ناسنا هبک هدنزو درمص رغن و

 .نکیا هدنرافزونه ارز نویس وا هدهرط ك رک و ه را نراق رک ا رهاظ هدو

 رغن لاق رد هنتسانعم تا قوح وص نيف ) غلا ( ردل وقنم یر ۶ شش

 هطروع هایرسک كنهمه ( راغنالا ) شك ا اذا عبارلا بابلا نم ۱ رغن ءالا نم لج را

 كن نويقو تدسف اذآ هضیلا ترفنا لاقي ردهنسانعم قلوا ندکیا بولی زو,

 لاق ردهنسانعم ققج ناف طول هلادوس لوق لع قمرازف یدوس هلیبس تاع

 نکدولیغاص هدننزو نسحم ( رغنلا ) مدابنبل عم لزنوا امل رجا اذا ءاشلا ترفنا

 هرزوا روکذم هجو هدننزو بارع ( راغنلا ) روند هنویف ناقح ناق ط ولحم هابدوس

 هدیشزو دادش ( راغنلا ) روید هنویق نالوا یداع قمشح هط ولحم هل امد یدوس

 مدلا هنم لیس ناک اذا راغت ح رخ لاش روند هب هراپ ندا نالیتس لاف اتعاد

 ءال ا نبع نم یا رغنلا نم یباد تیقس لوقت روند دن راکیوض روش نک ( رغنلا)

 (:رفنلا ) رک اسداذا لج را عانت لاش ردیفدارمو هدشزو كاب( یغاتتلا ) | ملا

 یاثلا بابلا ع نه ۳ موقلا ۳ لاقب رد هنس انعم قلغاط هلی وکس ِ مو كىو

 وهو رفت موق لاق یک بحاص و بت رولوا حج ندنظفل رفا رفنو اوق رفت اذا

 شکدوا ندانم جاج رفنو هبلغ اذا ارفن هرفن لاقب ردهنسانعم قلوا بلاغو رفا عج
 نو رک ذپساک ردهنسانعم قلوا ناور هساچ هکم بواشو ب یسروس نویق

 و ۲ هاب هسلوا ضراغ هثداحرب همدآرب هکروند هتعاجو موق ل

 ىلع رهلوا ررتوک بوروس بویموق هدنوا ینرب یرب هدنص وصخ لاتفو پرحو
 مه رفب ءاچ لاقب ردعج هاوو روند هتعاج نالوا ردنا مدقن هدص وصخ ره لوق

 الا ف نومدقت ةعاا مهوا لاتقلا ف نورف استیو كعم نورفت موقلا مهو
 كکروآ ندهنسن رب ی مق 0۳ هدشزو باتک ( رافتلاو ۱ هدننزو دوغ ا (

 تعرح اذا لوالاو یناثلا بابلا نم ارافتو اروغن ةبادلا ترفن لاق رد هنسانعم

 هنفرط هکم بوناشو یک نویق شکروا ندانم حاج ( رفنو روفنو ) تدعابو
 اذا یاثلا بابلا نم ارفنو اروفن ىنم نم جاطارفن لاقي ردهتسانعم قلوا ناور
 ریفنو روفنو راذنو ریفلاو روفتلاو هك رع رفتلاو رفثلا مو وهو ةكم ىلا اوعفدنا

 اروننو ارافن مالل موقلا رفن لاقب رد هتسانعم كمك ندرب نوعا صوصخ رب سان
 قمرابق بوشیش وضعرب روفنو لاتفلل كلذک واوبهذ اذا رورلا بابلا نم اریشنو

 رفاتلا ) تمروو تجاه اذا اروفن اهریغو نیعلا ترفن لاش ردلیعتسم هنتسانعم
 هکروند هنویق لوس رفاو روند هب هاد كک روا دو رویص ) روفنلاو

 ران یارفا هاش لاش هلوا ردنا اقلا هلصفو طاخ یک زفجروق هدنن ورپ هقند رقسط

 تاک روان ناونیخ یک وا لاف( نارفتاو ) هدنیب رو: و ( لا 1



۷۹ 

 هرجا ترارح نس هکروسید هب لوشو دیعب یا روما رفس لاقبو ةديعب وا روم
 | یهو روە څر لاقب هلوا سکملا لع دواب هیلبا روهظ هلکلتیرمم ناهک  نکیا
 ۱ قابو یعاعو شک ن هدننز و داد ( راعنلا ) هکعو ار ىف تاو درب 4 اجافام

 یس هلئادحا لالثخاو هاف اعادو ایصااع یا اراعن راص لاق روئوا قالطا هیک

 هاعس جارخ یا رامن لجر لاق روند هیسک یسبثابرا هاتف نالوا ردیا جورخو
 هدننزو هر ( ةرعللا ) حایص یا راعن لجر لاقب روند همدآ ناف غاچو ننفلا یف
 | كبکوک رب نالوا لاد هئرارح و خر مولا ةرعنو روند هس نالوا ندرکک

 یالفلا ملا :رعن نم اذه لاثب ردرابع ندنرارح دادنشاو خر بوبه هیعولط
 كقوا هدننزو لیعفن ( ريمذلا ) هعولط دنع رطا دادن شاو شا بوبه وه و

 لاق ردهنسانعم قمردل رف بور وج هرزوا قئرط نوجا كل یتفلیرع وط

 نطب ر هدشنزو ربما (یعتا ونب ) هماوق ی میل رفطلا ىلع هرادا اذا مهسلا رمت

 رد رلثدحم ربعن نب دیطع و رد ن ربعن رددیماسا هدننزو رب ز ( رەت ) ردبدآ

 یک بکرم شریک كلءو هننلورب بویاوا رارف رب هدرير هدننزو فتک ( رعلا )

 | ناغشاچ هدننزو :یرکس ( یرعللا ) روند هیسک نالوا ردبا تکرح هوا یرب
 | كنظفل نارعن یسهک یرعن وبثاو ةباخص یایرعن یربغ ةأرما لاق رونید هنروع

 | (رفشلا) زلک ندشلاث باب رولک ندعبار باب یرلنزو یلعفو نالعف اریز ردلکد یینّم
 | شوج ینورد ندبطغ طارفا كمدآر هلاصف (نارفللاو ) يخف كنم نیغو كنون
 بابلا نم انارفنوارغن هيلع رغنو لج را فن لاقي ردهنسانعم كليا شورخو

 بوردشنرید بوصق ینسهکا هقاو ابضغ هفوجالغ اذا ثلاشاو یناثلاو میارلا
 قمانیف هرجا و تضف اهرخوم تمض اذا ةقانلا ترفن لاق ردهنسانعم كمك
 ندبضغ ید و هدنزو لعذت ) رغشلا ) ثرافاذا ردقلا ترفن لاق رد هنس انعم

 ةیکروابضف هفوجالغاذا لج را رفن لاقب ردهتسانعم كلك هشو رخو شوج نورد
 رغنلا لاقی رد هنسانعم كلبا ادیب قلنغراط لوق ىلع كعشکد ىبهرهج هیببس لاعفنا
 | ندفلنغراط ردفم و ندر ونم رغن هدنن ژو فتک ( رغنلا ) مدوا 3 اذا هيلع

 لاش روند هڼنوناخ جاقسق هدننزو هح رف ( ةرغنلا ) رونید همدآ شمانیق یسیرحما
 | ةقانلاب رغن لاقب رد هنسانعم قمرغاچ هدننزو ليعفت ( ريغنلا ) ىريغ یا ةرقن ةآرما
 | ( غلا ) هغدغد اذا یصلارغن لاقب ردهنسانعم قمردنوجوقو قملققب و اب حاص اذا

 | ىلع هنعو رب كنشوفایقو رونید هنسیروا هحرسو رونید هتشوق لبلب هدننزو درص
 ۱ هاجاک ر دربغن یرغصم یک نادرصو درص رولک نا غن یی روید هنککرا لوق

 هلنکو یراصنالا دمفط نبال ناك ىنبل لاق مالسلاو ةواصلا هيلع یا نا ] ثيدلا ىف
 لاق رارید یخد رپغف نبا ردنداحتا ریغن ن, یحمو [ ریغنلا لعفام ريعابااي تاغ رقن

 ه رود و
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 لوصم ند هح ههکب بویلوا قلا مان روو 4 وند دن از
 روند هنن رادل و ست تر وص هدنراج ر كنا ويح و ناسنا هک اقلطم لوق ىلع هوا

 هیلیا ب رطضم شوش 1 SS کا ذا ۵ رگ کک EE هخ ر لوشو

 بول وا لق وک هک لوید هکنی س عورو روند هش ادتا كنحاغا كاوسم و

 هد اکو ردا ب رطصم بوق وص یاود یسهلوقم راج هلغل وا ى یزمشد هدنع روق

 3 ] ر ردا ناز SR ts تاو س اي راجح هلکیا اذا بو رک هک درام

 ( راعتلاو ( يحف كنو ( ریعتلا را ر بعت ج رکاو كل وب ۵ ءلم 7 مه ردن ود

 اا بابلا نم | راعن و ارون لح را رعد لاش O RN قم رقیح يعط كو

 توص اذا لا رع لاش رد دن_سانعم لس ندرکک و حاص اذا یاثلا و

 قم رقشف ناو لند ر مط راعنو ره و ردثک | یدور و ندا باب هدانعم و و هم وشرحم

 | ریعت و ۱ ق رعلا رهن لاش رده سانعم قماد رح ربط نکداقح ناق لوق لع

 ا یدالب و راطفا و مدلا ج وران توص وا مدلا هنم راف اذا تلال بابلا نم

 كليا تفلاحمو اباو بهذ اذا دالبلا ىف نالف عن لاقت ردهتسانعم كليا راذک و

 رد هتسانعم كیا ناڪه و تیعج ع و یا و هفلاخ اذا ه رعذ لاقت رد هتشاذعم

 زد هننانعم كلنا ماَمهاو یس و مایق هص وصح رو اوععحاو ا وحاه اذاموقلا ر عن لاق

 نان ھ "لوقت ردا عتسم هنسانوعم لابقاو هح و و یاس و ضم اذ ذا مالا ین ر و لاش

 ( رعنا ) مان از | هيلا رعن لاق ردهنسانعم كلك هب هكرو تلبقا یا ايلا ث رت

 هنوز دوغا لاد و تلح عنو یادنل وا رک د هک د ندر د فو

 حایصلا وهو مهریعن تعم“ لوقت رونید هنیدایرفو اغوغو و غ كسان هدنماک اھ

 هز وع نابز دو هشحاف ناغ غا یبهناعش هدننزو هدادش ( ةراعلا ) رذو ب دف
 رونید هرط نلسک یناق ( روعاتلا ) ةشحاف باص یا ةراعن ةارما لاش روئید
 هام یرلا حانح روند هت رپ نم کدو هم د "افربال ناک اا روعات یرغ لاق

 روشد ههغوق كوي یرلقدراوص او روثىد هنبالود هاب هاه ( ةروعانلا ۱

 ءالدلا اذکو بیلاودلا یا تارفلا طش لع ربعاوثلا رشکاام لاق رد ربعاوت ىج

 قالطا هب همهم تیلصم و ردهنسانعم هالیخو توخوا رک هلن اف ( هرعنلا ) اع تست

 دیروای نالوا دقعنم هدنجر كنکشا ناب دو هد زو درص ( رعللا ) رووا

 همگی یباغا كاوا رنک كره ( راعنالا ) هلوا مامان یتقلخ زونه هک روید
 هننورب یکم دهنیتعف ( رعلا ) را اذا كارالا رعنا لاقب ردهنسانعم كمرو شع
 عیارلا بابلانم ارعن راجا رعن لاقب ردهندسانعم قلوا برطضم هلکم ريك كلءوب
 شم ریک كلءو هت وز هدا زو تک علا ( ب زط ضاق ها ف ةرعنلا لخد اذا

 2 لاق رده نضانعم دع هد زو روبص ( روعنلا ( رده رعن قنوم روند هکشا
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 لئانا و لشافا یا باشا مه لاقي روكوا قالطا هلاما و لضافا ( رالنا )
 یا,ریاظن مهلبا تددع,لوات روسلوا لاعسا هدنعفوم سشیکیا مشیکیا راظتو
 رد هنسانعم قالوا ريظن و لثم هبهنسل ر هدنزو هعافم ( ةرظانملا ) یتنم یئم

 رظا لاق ردهتسانعم قلق ریظن هرخآ "یش یثیشرب و ها ربطت راص اذا ہرا لاقب
 مالکب الو هللا باتکی راس ال یرهزا لوق EES 4عح اذا نالقب الف

 الم امهلمجال هانعموا امهل ارتدظن ائبش 2, لعحال یا ر )سو هيلع لا لص هلا لوسر

 تفو ىف هاج اذا یسوع یعم یسوماپ ردف ىلع تئج لئافلا لوفک ضعي "یك
 پاتکلا ذخ ياب هعدآ ر ما يک موح رم یوکر ینپم E هکر د مح رم ب ولطم

 حالصا و ردمزلتسم ینآرق نابتهاو لاذتا ارز رد شد ردکد زباج كعد :وش
 کیا هک ردذوخأم ندفمشقاب یهنسنرب دوخای هنیرب یرب هسک ییا هرظانم هدهیادآ

 ندکلیا رظن باوسالا راهظا هل مسبو مسب ندبلاج کیا هدیسن نالوا هدننایم "یش

 یاراظلا لها وه لاقب رد هن انعم تسارف هدننزو باتک ( راظنلا ) ردنرابع
 هلا هددشم نوو هموعضم ءارو ینوکس كناظو ىم كنون ( هنرظتلا ) هسا رفلا

 هک رونید هنروع لوش ردنغل هلک كنارو كلونو هلیعف كنارو یردک كنونو
 هوش هلردیمروک هئیم ةباشرب هدنآ هسلیا رظن هبهنسنرب هلفلوا ناک دیو لاکسا دب
 هلاکو نظ نظ هسلیا عاقسا هتسنر هرزوا رو س نزو ید هنج هکدتن هلوا رد.ا نظ

 لاق ردا تثسشن ندقلوا بلقلا دسافو نوردد رلتلاعوو روند هروع نشود

 گو ريقح مجرم انظت هنظت اثیشرت إف ترظنتوا تمعسن اذا هنرظن ةنعمم ةأرما
 دصق هفلابم هدانع رب راب ع هکردشفلوا رکذ یخد هدنرالع هبسانلاپ هعفد جافرب
 : یو تب نیمار رم یی اب و اوت هنظفل هدنرلکدتا

 یھ کی هک هبروع نوردد نالوا ر کد یزوس كفلخ اعاد الثم رلردىا هدایز جب

 هب هه وعلم ندا رظن هلاوحاو روما كسان اعاد كلذك زرد هنعع رونلوا ریپعت

 هد دهرفاک نالوا ناک دب هدرلهنسن ینیدقابو هدرزوس ییدتشیا كلذک رارید هن رظن
 As لاوخاو بویلکید یتالک كقلخ راردبا قالطا 4 رظنو هتقمس
 هللا نهلذ> ردنا داسفا ین را هبایم یک سیلبا بولاق ید شب هن رزوا كنیرب

 12 ملکتم هک دیو هدنس هلک رظنا هد دنع ب ضعب حف كلا .ره ( روظنا )

 یرصب یوهلا ین اح ینناو * وبشا هکهتن رردا عابخا یه ردیسهقیص
 ردص وص# هبرورت ارهاظ ردخشاوا عقاو هد * روظناف وندا اوکلس اح نم

 رونید هزګک هدشزو هره ( ةرعنلاو ) هلییوکس كنيع و ىعض كلون ( ةرعللا )

 نریطال لوقت روند هت وخ ود ربکو هکلنیدوخ هدننزو هزمه (م 9 هتسانعمموتیخ
 تنمسف یکشا نایو رون دا هتیلصم و ما نالوا مهم و كربک و كياليخ یا کهن

 هدج ر



KT 

 هم رو تاهم هکروشد کا شاتو لاها هدص وصخ رب ردهسا هدننزو ۱

 نالوا لالا رعسع نع هب الا 1 رسم لا و ظنف 1 یلاعت لوق هنم و رول وا ربع

 ( راظنتسالا ) ردم زال ثمر و تلهم رد ه رسد تفو بولا اضاقت هب ول دم ۲ ۷

 (راظنالا)هنم 2 رظنلابلط اذا «رظنتسا لا ردهنسانعم كتسباتلهم هدصوصخ رب ||
 ییهنسن رو هرخا اذا هرظنا لاق ردهتسانعم ریخان و لاهما هلیرمیک كن هزمه
 هبه ظنا لاقىو هلا رمظز هلعح اذا هه رظنا لاقب رد هنسانعم ا ریظن هب هس رب

 نعي لوما ءانب ىلع هب رظنا دقلو اذهل اريظن اذه ناکام لاو لوهحا ءانن ىلع

 ( رظانلاو ) هدنزو ربما ( ريظنلا ) ىدلده ركب نکل یدا نمە کی ی هنت وش ۱

 اه دحا هک ایوک رد هنسانعم دننامو لثم هلک كنو ( ظثلاو ) هدننزو رواجم
 ءارظن ىج كربظن و هلثم یا هرظنو هرظانمو هربظن اذه لاش ردا رظن هرخآ

 هيف لاش رونلوا قالطا هبهصیقن و بيع هدننزو هرم ( ةر ظنلا ) یک ءامرک رولک
 هکلنک رح و دیه یا ةرظن هل لاق ررلیگسم هنسانعم تیه و 2 یا ۶ ظن

 بوصشو مسح ریغتو ةه هوس یاةرظل هیف نا لاق رولوا قالطا هتئیه هوسو

 هنن رظن كنس هفناط نج لوق لع هنسانعم یثغ روند هغلتفیاب و ردهتسانعم

 هعفساب ةيراج یأر مالسلا هيلع هلا ] ثیدطا هنمو ح راشلا لاق روند هفماغوا
 رظن لاق و نجلا رظن نم امنیاصا نیعاج یا [ اهلاوق رتساف ة رظن اب نا لاقف
 نیعب «ظن لاق ردهنسانعم تقفشو تجر هرظنو روظنم وهف ءان ىلع لحرا

 دوظنم ردندیماسا روظنمو ردل وفم مسا ند رظن ( روظنلا ) هجرلا یا :. ظللا

 روظنمو یدیا درم یعسا كارد ردیععا كنسهدلاو هح ردروهشم نحار هبح نا

 حض وم رای وص رب ای غاط رب هدندرو سبع یب ( هرظا ) رد هسک فو رم رب رایس نیا

 ( ةروظاملا ) روثلوا قالطا هرلهپ جاق رب هد هلهاب "هلسق ضرا ( رظاوت ) ردیدآ

 تفآو هب ويعم یا ةروظنم ها ما لاق ردذ وخأم نده رظن روشد هولاخ ولع

 تدح بولوا لد دالویو زوای ولتماهش هدننزو دادش ( راظنلا ) روند ههیهادو |
 داظن سرف لاق روند هنآ نالوا ردا رظن یرفو یرقو اعاد ندتماهش و

 موق رب ندنس هلبنق لکع ( راظنلا ون ) فرطلا حاط داوفلا دیدح مهش یا

 ردیدآ روغپ رب راظن لوق لع رووا تسن هرانآ هپ راظن لبا ردتعاج و
 زاهلواردیا رز ه تیوب هکاروتتدز هتعاجنا لوس هدننزو و ۲

 ` رد هنسانعم هراظن یخد وب ليف كناظ و كيم ( :رظنلا ) ىك ران ديا رظن هلاله |
 رد لایعتسا ءاهقف ضعإ هح رک هنسانعم عرفو هزات هدنزو هما رک ( هراظن)ا 4 3 ۱

E:هتسانعم لوا رٍظتم ردرما لعف مسا هدننزو ماطق (مراظن ) رداطخو نل نکل |  

 هنسانعم ةأرم روتید ههنا هل سسك كيم ( راظنلا ) رظتنا ىا نالفاي راظن لوقت ||
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 هدنص رس حافل یرظاد ر هککر ا )یون ترک ی رب هج ۹7 سگی و

 ثرظا لاقب رول وا نوط هویم هک دلما هيمن یخآ ندککرا کن بویلپا تیافک
 یر هنس کیا و هلم علت نح حالت اوم رف)لسنلا لا اممغیلالا ت ظن اذا ناثلعاا

 شیا رو اباق اذا نازادلا ترلظا لاقب ردلمنسم هنسانعم قلوا لباقم هی رب
 اضوارت اذا سالا قارظاتت لاقب ردلیع»م هنسانعم كلبا ارادم هنر یر هداف |

 كج هدبا قلعت رظن ندنفایفو لكش هاه ( :رظلاو ) هيه كناظنو كي ( رظخملا )
 هرو رع ردبا حابقتسسا هيا دب و باجتسا رظان هسبا بوخ هکروشید هړپ |

 ثرظن اموهو ةنسح ةرظتهو نسح ,ظنم هللاق زرد رادید اک ۱ هدیسراف ردیلپاقم

 رظذم بوخ هست دیک أت یا رظنلاو بسن یاب ( یرظشا ) "ءاسوا كبعاف هيلا
 روبص ( روظللا ) رظنلا نسح یا یارظو یرظنم لج لاقي روند همدآ نالوا |

 قالطا ههدآناشیذ و دیس لوث (:ریظالاو ةرولنانلاو ) باه ( :دوظاو ) هدنزو

 هلوا ردیا رظن هنسیدنک شک ره هفلوا لومأم یناسحاو یزاج یرما هکروتلوا |
 ییجود رفم كلونو هيلا طاب ديس یا ةربظاو ةروطظانو ةروظنو روظن نالف لاقب

 روظنو روسنلعج هرزوا رتاظن هروطنو هریظن لوق ىلع ددربارب نومو رک ذمو
 ندنفرط هک نالوا مهم هنسبدنک هکرونلوا قالطا هیسک لوث هدنزو روبص
 هبها نم لا« ظن لفغیال ناك اذا روظن لحر لاقي هلوا نيا لافغا یترظن اعاد
 هام هک رابع هبها ام ىلا هدساسا نکل بولوا هلیناوسنع نم هد رها هحرک

 هب هنسن نالوا مهم هنسودنک سپ ردکر ک قلوا بوصا و و ردموسم ردهیناونع |

 رونلوا یالطا هناوغارق 3 کبص هريظن و هروطو رول وا كعد ردا رظن ةمادا

 قالطا همدآ لوش ( رظانلا دددس ) ميتعيلط یا ممترتظنو شيما ةروظن مه لاق |

 ردبا رظن هلتفد او هفلوا هحاسلا "یر ندتمع باش هكر ووا |

 [ یرظن ونب ) هینیع "لع رظن دما نم اتیرب ناك اذا رظانلا دیدس وه لاقت هوا |
 اد وا قالطا هراباج تسو دنز رولوا ددشم اظ اضعبو هدننزو یزج |

 ون مه لاش رب هلوا ردبا تب و تفلاو سنا ا ران آو بودا _ ظن هناز هرمز

 كهم ( رظانلا ) نيب لزفتلاو ءاسنلا ىلا رظنلا لها ىا ءاظلا ددشت دقو ىرظن
 رظن ندرلن آ هتم یرلفدلوا هلاوح روذلوا قالطا هرارپ كکكوب كکوب رلیعف

 رېشو ردیدآ عضومریو هملقرب هدنبرق ضرع هد هیماش هيرب رظانمو هلییسح یفیدناوا
 هاو غاب هکردهنسانعم روطان ( رظانلاو روظانلا ) ردیدآ عضوم رب هدنرق تیه
 لاتعتفا ( راظعالا ) یدثوا نایب هدنسمدام رطن ( روظاتلا نبا ) روند هتسیعکب

 رطن ههنسن رو هيلع یا اذا هرظتا لاق ردهنسانعم كليا قاب هدنزو ]

 a 7 رظناا") ةبقرت اذا هرظتنا لاقن رد هنسانعم قلوا بقرم پوکید |

 یو

 هدنرزو
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 ردطلغ نکل ردشلنا تبث هرزوا قلوا یعسا عضومرب هدماش نو رطا یرهوجو
 حف كندمحم یاز و كوا ( رظللا ) ردقلوا نورطام هلی نالوا باوسض"

 ( راظتتلاو ) هدننزو هجیرم ( ةرظنملاو ) هللاعف نارظنلاو هدننزو دعقم ( رظاو )
 لاق رونلوا رعبعت ققای هک ردهتسانعم تاللا هرضاب فرص هب هتشرب هدننزو راک ذل
 عیاراو لوالا بابلا نم اراظتنو ة رظنمو انا رظنو ارظنمو ارظن هیلاو هرظنو هرظن

 و لابعتسا لیس هلک ف رد رهتعم ید ترعصپ هد رظن هکر ید حراش هغی لماذا

 هللا لعو تجر هسرولوا هلا مالو تیور هسرولوا هسفنب و هلا یلاو هنسانعم رکف
 موقلا ني ترظن لوقت رولوا هنسانعم مکح هسرولوا هلا نیو بضغ هسرولوا

 لابعتسا .دنسانعم كمزوتسوک هزوک ها راهظا یتاب رب رظنو یا تم اذا
 تناعا پویجآ هنلاح تمدآ رو امنا نیعلا ترا اذا ضرالا ترظن لاش روللوا

 اوعد لصف و مکح سانلانیبو معاعاو ا اذا مهل رظن لاق رد هنسانعم كلإإ

 رظتم و هسش و هردش هيف رکف 8 هيف رظن لاقب رد هنسانعم كليا لمان و رکف

 نالوا رواج هنر یرب رظن و رظتا اذا االف رظن لاش ردا عتسم هنتسانعم قوا

 ی لاق نوجغیدل وا راکرد یرارظن هننرب یرب اءعاد رونلوا قالطا هتعاجو موق
 لاق VOU) ENE ثلبا او ضعب یا مهصع رظنس نورواص یا رظن

 رظنو ردشلنا را رکت ینرلانعم تناعا هلپا مکح هدارو فوم نهکت اذا لجرلا رظن

 قئاص هب یس هر و یعب تاهم یهتسن رب و هیلع یا EE رظن لاش ردل تسمم هنسانعم

 هب هتسن رب هدننز و لعفت ) رظتلا ) « رطب هعاباذا ِ یشلا رظن لاقت ر راسم هنسانعم

 اذا E لاق یک ردا هلا طم تاتک؛ ر رد هنسانعم ق 2 كرەدىا لماو کف

 نیم هنسانعم كم وا ات كفش وا 1 هيلع یاب اذا

 هزوک رظاب و ردلعاف مسا ند رظن ( رظالا ) ءرظتن ام عفوتب یا نالف رظتنپ لاقي

 رووا ریبعت كبب هکروالوا قالطا ههطقن ءایس نالوا هدنحما كزوک لوق ىلع
 رولوا هدنآ یشاب لزوک هک رونل وا قالطا هرطرب هدنورب دوخاپ هص سفن دوخاب
 هدنتلایا ناتسزوخ رظانو رونید هکیک نالوا لزانو یراج یغوط هزکک ندهمجو

 هنا ( نارظانلا ) روند هنسکب هغابو غاب هکردهتسانعم روطانو ردیدآ هعلقرپ

 نالیس ندنراراکیپ درلزوک هک رونید ءربط ییا عقاو هدننناج ییا كنورپ هلیسهیلب
 اذا او رظانت لاقب ردهنسانعم قعشفاب هسرب یر. هدنن زو لعاش 5 رظانتلا. ) رد راتبا

 کرا كنج اغ! ام رخ هڪ ردت رابع ندن آ ناتلعاا رظان و اصعد تچ رق

 كرەدىا سیف و رب دشت ییهنسن ربو ۾ زینب اذا e ا لاش رزلیجتسم هنسانعم قلف

 یانو لاهماو ىلا غصا یا ینرظنا لوقت ردلعتسم هنسانعم قعوط قلوق هزوس رپ

۱ 
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 یرمسالا رهاط ن سو مالالا مو هلادبع یساف ولف واو ىذا ےک نا

 همشخو روند هصلاح رهوب ندنساج مت هدننزو باغ ( راضنو ) رد رلئدم

 لوف یلع یک لثا روند هنجاف آ نوفلبا نریو شېو روند هبهتسارکو هب دن و
 هننالوا راوبهو یرغوط یرالادو نوزوا دوخاب هنلالوب انو وشن 4یوص روغ!
 هطاوق ضعب ندنآ کردیا بشخ ع ون رب راضنو رود هنعو لسج دوخاپ
 هک رد حراش یدبا لوم ندنآ مالسلا هیلع یوبب ربنمو رارزود یاوا یسهلوقم
 كن هنانک نیرمنن نانلوا رکذ هدشزو بز ( ریضثلا ) ردندنعو نوفایا یدوپ
 هدن زو باتک ( راضت ) ردرلیعبا هرضن ماو كاامن رذنلا ءمد وا ردیمسا یردا رب

 رولوا قالطا هبهجوز هلک كنون ( رضنلا ) ردئدحم راضن نب دیع ردندیماسا
 ردهقناط رب ندربسیذ دوم هدننزو ربما ( ریضثلا ) هنآرما یا لج را من لاق
 لصالاق یمشالا ها دبع نب رکب یه یدقاو ماما هنیتخف روند یرضت هداتسن
 ردشلوا رذاح هنسهو رع دحا رد دیو | ناب ی ریضالا واو ردند هم وس ص همناط

 بارض ( راضن ) ردیعا یراهبراچ كنیرلبانج هلص ما هدننزو هنیفسس ( هریضن )
 هيض كلوا ( ثاراضتلا ) یدا ندنسللس كنبسن نادمه هکردقیدح نبا هدننزو
 هلآ هثلثم یا ( ةرثطنلا ) رولوا قالطا هبیداو هجن رب هدنزاید بعک نب ثراه

 رد هنسانعم كم ماعطولغاب ردق هخلوا ليف بونالو یسهدعم مدآرب هدنزو هجرحد

 هابو غاب ( روطانلاو رطالا ) یدنلوا رک ذ هک ردپولقم ندهرثنط و و

 اهروطان و لاو مرکلا رطان وه لاقب هنسانعم نابغاب رونید هنسیبگ؛ قلامرخ و
 رولک راطن ج كرطا ردیما ظفل و و ردندهبمش و یرطا ماج اهظفاح یا
 يج كروطاو هلاصف رولک هرطنو هدننزو ءامرک رولک ءارطنو هدننزو نامر

 رظن هللا همحجم یاظ رد هیطب هلک هرزوا یلقن ندحاصم كحراش رولک ریطاوت
 ی یع هزوک اکا هلکلیا تیاور ییکیدتشبا ندبایعا ر یره زا نکل ر دن دنسهدام

 كملكب همغابو غاب هدننزو هبات ( ةراطلاو ) هدننزو رطس ( رطلا ) رولوا
 اذا لوالا بالا نم ةراطنو ارطن لخااو مرکلا نالف رطن لاش ردهتسانعم

 ندنفرط لقره یني یحاص ایلیاو لقره نالوا مور مدیق ( روطانلا نیا ) هظفح
 هدژوا ماش یاراصن "هلج ینسیدنک لفره یدیا مجمو یدیا یکاح فیرمش سدق
 ردذ وخأم ند رطن هک رد هد زنابز هدها هم یاظ وو یدیضلنا تصن فقنسا

 ردهتسن یرلکدید یسهدوب یجتویق هکردیتسا یتمرا قروب يح كنون ( نورطنلا )
 تفآ هدنزو ج ریز ( رظبنلا ) راربد لو رط) هماع هکر دغونرب ندن [ نو رطن نکل

 هکروشد هلاش نالوا رمبعت قوبوا هدننازو نامر ( راطلا ) روند هبهیهادو

 روند هسیدنن هدیسراف راردیا بصن نوحا شیحوآ یرروناج هدنرلقلارا نیک ا
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 e نوحا ترور دوخاب هر زوا لصا هد راعشا ضع رد هینایصت ةارما و ۱ ۳

 یراصن هیآرصنو رود خد راصناو یارصن هدنعجو د رفمو یهتنا ردداوآ عقاو |

 ند ىلع یا ةيلارصنلا يلع وه لاق روتلوا قالطا هنرتلمو ند كننسهشاط |
 لاقب ردهنشانعم قلق نا رصن یدآ رب هدننزو لیعفت ( ریصتتلا ) مہتامو یراصالا

 داد نده کرب مدآرب هدننزو لاعتفا ( راضتالا ) ايارمصن هلعج اذا بهارلا هرصن
 هدنسهکلوا دنس ( ةروصملا ) مقشآ اذا همر ا لاق هتسانمم فاصتاو ماقتنا قلا
 هک ر ديما كعدق مزراوخ رهشو ردهدلب رب هدنسیحاون طساوو ردهیمالسا ةدلب ر
 هب روصنم 5 رد هد هدنن رق ناو رق رهش هد غمو یدنا هد:تسیفیش نوڪ ر

 هکر دندب ارد هدلب رود طایمد هللا رمصم ء رهافو ردب دآهدلب رب هدب د الب لید ورلرب دید

 سصن وان ناطلسلا لیلح و ناشلا مظع هاشداپ ررب یربره كرهروصنم نائل وا رک ذو

 رلیدلوا ناشن ی و ربا یو ناریو یسهلج نکیا رنشلیا همد هروضنم هلبلأقت ماودو

 دمع نب ىلع نب دمو نادجنب نجرلادبعو ردنطب ررب ندع ( مصنوتیو صانوتب )
 كنون ( ةرضنلا).ردنعاج رب ندنبندحم (نوبیصثلا ) رد رلثدحم نایورصتلا هور ن

 هن یا ةرضن هل لاق رونید هکلرتو هکلهزات ردمسا هلیئوکس كنم داضو یعق
 ردهتسانعم راس و انغو هشيع یا هبضن هللا داز لاش رد هنسانعم یاکدنزو شيعو

 ( هراطنو) هدننزو دوعق ( روضن و هرشضن و ) رد هتسانعم تفاطل و قنورو نصح و

 قلوا رادقورو شوخو هزا و رت ردراردصم هلنیتعف ( یضنو ) هدتنزو همارک

 ةراضت و اروضن و ةرضن ین سین و نوللا و هحولاو ركشا ذذ لاق هتسانعم

 هدانعم وب سن و فطلو نحو من اذا عبارلاو سمامناو لوالا بابلا نم ارضنو

 یضاشا ) ارضا هلعح یا لوالا بابلا نم "این هللا هرن لاقي رولوا یدعتم

 ریطنو رضان هحوو دوع لاق نونید هبیهننن رادقنلورو بوخ ( رضنالاو ریضتلاو
 دیدشلا یا رضا قرو لاق روند هئیش لقب یوق رضانو ةرضت وذ یا یضناو

 ضال رفصاو رضا رضخا لاش رولوا فص و ةغلابم هلاولا اقلطمو ةا |
 یا رضانلا ءال ا ىلع ىلع لاش رولوا قالطا هوصو نالوا هدنزو كیوص و

 ولتّراطن ییهنسنرب هل رسک ك هره ( راضنالاو ) هدننزو لیعفت ( رضا ) بعطلا |

 لاق رولوا مزال راضناو ارضا هلمح یا ءرشتاو ها رض لاق ردها ی[
 هدشنزو ربما ( یضتلاو ) هلیئوکس كداض و یعف كنون ( مضثلا ) ضنا ضنا |
 یک بهذ روند هنوتلآ هدننزو رجا ( یضنالاو ) هنننزو بار ( راضتلاو ) |
 سطناو هل سنک كبو رولک راضن ییج كنا یک هضف روښېد هشموک لوق ىلع |

 ی ساببع و رد شرق وا هنانک ی سضن ردندیماسا ( سضنو ) یک سلفا رواک

 يللا نا نسح ن نیسحو ردئدحم یورضتلا مثلا ن يح ن ایرکز نی لضفلا |
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 هدنباپ كلبا عفد یتسادما هسکرو ردا زاب ترمن هرزوا رق هلا هیطء هک بوک
 هلع هرمهنتسا لاش رد صخا ندلوا یانعم و و رده ستم ثسبیا مد راپ ندمدآ رب

 ددمو صا نوعا هکر مدآ رم هدنزو لعفت ( صدا ) هیلع هضم نا هئس اأ

 هلا” كحراش هلرمسلا خاعب یا هلرمصت وه لاقب رد هنسانعم كم رود هکایا

 لاقب رد هن سا كم ربک هند یراصا صصنس و ردلکد ندنباپ و روس و هروک

 هلب رب یرپ هدشزو لعافت ( مالا ) یراصثلا ند ف لخد اذا هوملا مع

 ىلع اوواعت اذا موقلا سما لاقب ردهنسسانعم قمشلعد راب هرزوا كلبا ترص
 ترمان لاش رووا لاعتسا هنانعم كابا قیدصت فر یر )رخ و رغما

 همدآ لسنا اف كداصو كە مه ( نالا ) اضمن اهم قدص اذا رابخالا

 ردذ وخ ًامندنسهدام یراصا ۳ تك راشفاقا یا مصثا لحر لاش روند

 لف كن ەدد شم داصو كيوو ینوکس كن همه یاخو ىع كتاب ("رعصن تع 5

 ردا مص رب هدنن زو مش مصن و ردهنسانعم نیا تخوب ردپ رعم یم رصن تخخ و,

 هراوخ ریش لفط رب هدنناپ موسم ملص هکیدروکب و رک هبو رنا هنانهنصنداسنوکر ب
 هاش هدعع یدلبا هیت هلا ممن تخو هنسانعم صا نا و هیر بولا رونا

 نییع هرزوا لا ىب ةاغط بول وا نابزرم ندنف رط نایک بسارهل با را

 ی مهار ۱ ردیدیماسا تخف ( ەن ) یدلیا بارخ قیمش سدقو ماع لو

 هدننزو ریبز ( رمصن ) ردرلئدحم معن ی هلادبع نب دج نا هللا دبعو یضلا رصن

 ااف ( هرصن  ردذیلت كنيرلتر > ناکیوصلا ربصن رذنلا وبا ردندیماسا

 روصو مالو ) هدنزو ریما ( رمصت ) یدیا رولوا ءا ص هدنآ هکر دیبسا هب رقرب

 ردیدآ هب رقرب هد هی رفا ( دی مصاللا ) ردندلاجز "یاسا هدنزو دادش ( راصنو

 هک ردیدآ هب رقرب هدماش هلیحف كلو ( هنارصن ) ردندا هی رقرب هد هبربط ( هرصات )
 اجا ینعپ زدرلبو نم کا یسهفاط یراصن رارد ید هروصتو هرصان کا
 یک نامدن و یاد ردعج ندنظفل نارصن یراصن لوق یلد رلیدلبا تنشن نداروا

 یراصن هنارصن و هیامسنو یک یراهمو یرهم ردیعج:كنسهلگ یمن دوخاب
 یسیع دلوع یسەفناط یراصن ینسهب رق هیآ عن هکر ید ح راش ردي د رفع تندخف)

 روطسم هدلیجنا نکل رلیدلیا ذخا ندنآ ینمسا یراصنو بودا عز مالسلا هيلع

 لاله هدرمصع لوا بودا دلو هد هب رق مان ۾ ط تب یسیع ترمعح هرزوا ینیدل وا

 یتسیدنک هلی-هدلاو یرابرفا ضعب هلیرللنا زارنحا ندنفرط سوراه نالوا سوج
 رایدلک هی رق مان هرصات هرسندتدلوا دره روفسسم كالم بودیا لقت هرم
 درفم كنظفل یراصن هیارمصنو ردرلموسم هلیاونع یرصانلا ع ویا هدلیحاو

 یایصن لجد بوللوا لامعتسا هلتتسن یاب اریز ردلکد یسلامصتا درقم ردیسیلصا

 ةاماو

۱ 
۱ 



NAY 

 یشتنا اذا عبارلا بابلا نم امشن لبالا ترثن ۳ رد هنسانع قلعا یلع برج |
 ما مهلا ] ثیدلا هنمو هنسانع» رشتنم رونید هي هتسن قنغاط شنو برا اف |
 یعر هفارطا هرجا هک روش یک و نويق یشن و یرها نم یشتناام یا [ یرشن ۳

 ليللاب مشتنا اذا روب زا پابلا نم اسشن منفلا ترمشن لاقي ردهنسانع» قلغاط نوا |[
 ردندیماسا سشتنهو رواد هثیش قنغاط ردلعاف مسا نرالا ) | ( عرف

 هدننزو روهظ ( روشن, ) رد ردا رپ مال كنهسک مان هلهاب یشعا بهو ن یشتنم |"

 هدننزو روهظ ( روصللاو ) هدننزو سهح ( سصثلا ) رددآ هب رق رب ه دن-اضق روند

realهناعا اذا لوالا بابلا نم اروصن و ارصن مولظملا رصن لاق ید اتش اجر  

 اذا ضرالا ا لاقب ردلمتسم هنسانعم قمراوص یرب هدزوا موع رويو

 هاحاذا دنه ه سصن لاش اا دنسانعم قم ربروق ند هنس رب یدآ ربو دولاب اهع

 سصز لحر لاق یک لدع رولوا رارب جو دژفم رولوا فصو رصنو هضاخ و

 هر كنب رهوح ردردپ هلیبقرب نیعق نب یصن و نورصان و رصان یا مصن موقو
 * سصنا صن یصنای لئاقل * وبشا ییدلیا داشنا هدنعقوم داهشتسا هلتسن ه عاش ماد

 هربت و ديوب يس هکلب ردلکد يداشنا د وح دوخ "كن رهوج ویو ردطاغ عا ستم

 ارضنا سطن رضناي هڪ تیاور و ردشاس هنسدنک هلک ایا داشنا هرزوا هرورم

 .سصن نالوا یسیلاو ناسارخ بدنفرط هوما روزه مضنو هلا همج داض ردقل وا

 نغم دهاوش و هدهیدادغب دهاوش هکړد ملزم یدیا یناپرد كراکبان مان رای نب
 هران آ راتلوا رکشهاوخ هلغلوا اتش لاوقا راد هنباعا كرون زم عارصم هدییبللا
 كا رویشد هراکددم و نیعم هدننزو درص ) رصالاو رسالا راه دا تعحام

 یک بحاص و بخ رولک صن و ردراصناو یک رئاوزو راز ردراصن یمچ

 ردرصاو ج ردشلوا مسا هکرونلوا قالطا هیارج قجهفآ وص هءرد رصانو | 1
 هک رونید هبعش لوشو رولوا هجرادقم بیرق کاو لیمربو مظعا ند هعلت رضانو |
 هنبالیسس كه رد هلییوص هک ایوک رولوا یبتنم هبهرد بولک یک رای ندرارب دیعب ||

 لاقب ردنوجا هفلابم رونید هنیعمو سصان هدننزو ریما ( ریصثلا ) ردیا دادماو رصن ||
 هنندم رد یعح لرصا لصالاق ليڪ كنم ریه ) راصت الا ) هرصان یا ه ريصن هلا

 تناعا و ترصن هیوفطصم ترضح فرط ندنسهلبق ج رزخو سوا ندنناکس

 ةمز لوا بوئلوا ارجا هنسارجم مسا هاکلیا هبلغ ترصن فصو هتاوذ ندا
 هرصنو هنسانعم هنوعم نسح ردع" دلی كن و ( ةرسنلا ) یدنلق صاخ ما هبه يلج ۱

 ردبحاص تیاور هدشدح ردیمسا كنلغوا كندلا حالص ناطلس یزاغ ندهیوا

 | لاوسو هدقسا اذا هرصتتسا لاق ردهتسانعم تّسیا ترصنو ددم ( راصتتسالا ) |

  رولوا یقالطا نصام اس لتس ادا هرسنتسا لاق ردم هی كلی



 ا و و

۷۰۹ 

 ندنرکذ كناسنا رولوا مسا لنص مثلو :ربشب مهج هابلاپ امشب "یرقو ح راشلا

 هف رم ( :مذنلا ) یذلا ج ورع یا رانلاب لسفلا بحال لاش روند هو یزم

 ر قله رولوا هلامم هنسهاوقم شیرمو نون کر وند هئوسفاو هیتر هدننزو

 رد هنسسانعم یناچآ پولیپ هسا رب هدنزو لاعتفا ( راشننالا ) نوکیا قیرفتو
 لاق ردلبهتسم 4۸ سام قماز وا بو وس اهنسا ر و طا اذا عاخملا زسا لاش

 رللا سنا لاقب ردلعتسم هتسانعم لوا شاف رخو دنءاو لاط اذا راهنلا مشيا

 ةر نط تفزتفا اذا لبالا ترشتنا لاقب رد هسانعم یتلوا هدنکارو عادلا اذا

 كلک هماوف ینلآ كمدآرپ و رداکد ریست نکر ردیفافثا روبزم دیق امیعار نم
 بوشیش .یراریکس كنهدوک هلی یقارونو طعنا اذا لج لا شنا لاقب ردهنسانعم

 قالبی هفرط ره یرالاد كحاغاو اتنا اذا بصعلا مدنا لاش ردهنصانعم قم رابق

 هب قحهدنزو بارحم ( داشنلا ) اهفعس طسنا اذا فلا ترمشننا لاقب رد هنسانعم

 شب یرلکدلیا ریبعت اپ كرلیجهرخو هبرشنام وهو داشنلاب ةبثلنا من لاقب رونید
 كلوق هدنزو رداول ( مشاوللا ) رررواص نامرخ هلکنآ هکروند هلآ ولقمزپ
 هراربط و هراریکس نالوا هدنزوب جا لوق یلص هراربکس نالوا هدنجراخ و لخاد
 ردادیهاساهسشان و ردهمشان یدرفم روند هرا مکسنالوا هدنزو همشط قحا دوخای
 نب سابع و دز نب كلام و ردهسک ندیا لثق هسک مان ماه ثاوغا نب ةرشات

 نالوا یرادج ردرلئدحم نوب رشانلا رهزم نب نج را دبعو سبع نب دو لطفلا
 كخاینص بكم هيحف كنهیفوف یا ( ريشانلا ) ردزابوستم هیسک مان هرتشان

 نایبصلا ربشانتب هطخ هبشاام لاقب ردقوب ید رغم رونلوا قالطا هب وزای یرلقهزای
 یعسق هاد هدشنزو جارحد هلک كنون ) راوشنلا ( بکلا ف مهطوطخ یهو

 نم تشا ادا اراوشن ةبادلا تروشن لاق ردهنصانعم قمر رآ هرکصندکد لع

 هد هبروطو هدروخآ كباود هکردیبرعم یسراف راوخث راوشن هکرد مجرم اهنلع
 ردشفل وا فرصت هدعب ردیمسا كنسهیقب فلع ییدلیا اقا هدرباچ نالوا هدنیمزو
 ماج لا تلخد اذا لاقي رولوا قالطا ههطوفو هلاقشب هدننزو ريما ( مشالا )
 روند هلم رخ نیک | نالوا نیغب هدنری بویلوکود زونهو ررثلا یا رمشنلاب كيلعف

 یا روشنم لجر لاقي رونلوا قالطا همدآ ناشیرپ و قنغاط یروما ( روشنلا )
 نامرف ال هیلوا موت هک رود هنیطالس ةمالو بوتکم لوشو ر ومالا رشتا
 (ةروسشنلا ) رولوا ثوم هللا ارغ یارفط هک ردیهاش ةما نانلوا رمیعت تاربو
 هتسا رک هدننزو هما ( ةراشنلا ) رونید هواخ نالوا هې رکو هی هدننزو هروب نم

 شایاپ یتلع پرج هدننزو یزج ( یمشلا ) رونید هشالت نلیکود ندیقحم هدکد لح
 هرلهود هلنیتعف ( مشنلا ) برملا اف سشتنا اذا یمشن لبا لاقي رونید هرلءود

 رج



۷.۰ 
 ردید1 هی رقرب هرزوا قیرط ناسارخ هدننزو لحدرج هبا همه نیش ( ربتشن ۱

 ناوسن یأر ىلعو ردمعا لوق ىلع رونید ےهبيط ذحار هدننزو رشح ( سشنلا )
 قلیایوو روند هنسهحار , كني رلنايو تان فأ ندا روهظ هرکصندقدوب وا یمسق
 كلا احا یتیم رول وا ردصم هدنزو روهظ روشنو شن و ۋاھ نسا

 رشف یولا 7 لاق هتسانعم تایح كلرد رارولوا مزال هدانعم و و هنسانعم

 قالطا هرباپ لوش یشنو اویخ مهايحا یا لوالا بالا نم اروشنو امشناو

 هلوا نشم راش بوتل هزات هلیببس روم: هدفیص بقع تولوا شعروا هدنرب ۵ روللوا
 رد هنسانعم قلغاط هفرطره یارب كحاغا شنو هلیببس ینیدلو تایح نده رکص

 لاقي ردهنسهانعم قفلفاریپ ج اغاو ترشتنا یعع را قاروا ترش لاقي

 هماجو ه رح یا هزت شن لاق ردهنسانعم قلوا زواو قروا اذا رها شا

 هوو توارث لاقت ردیلباقم ی ط هکر د هنسانعم قحا بو اب ی هنسن یسهلوقم

 ردهتسانعم ققغاطو هتح اذا بشلخا سن لاش ردهنسانعم قو اغا هطید اذا
 هکرونلوا قالطا هتعاجو موق هدنک ارپ لوش شنو هقرف ادا "یشلا شن لاھ
 ر وشنم ین هداروبو ردتفل هد هلند هدن و هیلوا هدنطيضو عج ربز كنهد رک سو

 E ak موسس نق رفتم یا ارشنو امشن موقلا ءاج لاق ردهنسانعم
 ابان هد یا تا ست نسحاام لا ردیئایح هکردلبتسم هتسانعم قلشب هک
 بابلا نم ارمشن ریلنا رشت لایش ردلمتسم هنسانعم قلق عیاشو شاف یربخ ریو

 ریل ندب هکر ددی دغ سمت ی. دجع ردندیماسا نو هادا اذا لوالاو یاثآ
 نیداولب 4 رد سای تا وک لتولب مشنو یدلیا ثیدح تیاور میلس یا
 نوسفاو هیذر هبهتسخ دوخاب هونج و م ع موب تیه اذا را ترشن لاش ردآ رشت

 هرب روشن و هافراذآ ضب REE رده او شن یا کرد هتس نم تل

 3 حیا اماصا اذ | ار وشن ضرالا ترشن لاش رد هنسانعم كمر وت تاب هلقعا 1

 ان لا رد هنسانعم كۆل رد یولوا یخدوب هل رسک كله زه ( راشنالا ) تب
 بواب ییهنسن یسهلوقم بول دو هدننزو ای ) ریشنتلا ) ءایخا .اذا ۰ ۱

 زره 1 نلاغت وف هنم و هطتش ادا هوص و بولا رک لا رد متن ۲
 رد هنسانعم كليا ذ وعت لا هیقر هضیرم دوخاب هوو ةسسکلل ددش [ :مشنم
 لود رديعج كروعن هيض ( قلا ) ةمشنلاب ذوح اذا لیلعلا نع یمن لاقت

 نوکسب ارشن و نیتعضب ةيالا [ اشن حایرلا لسریو ] یلاعت هلوف یرقو یک لسرو
 نیشلا نکس یناثلاو روشن عجب لوالاف كي رحااب امشن و نونلا خب ارشنو نشلا |

 ىذلا رطلا هیف یذلا باحلا سن ءایسحا یانعم ثااثاو ةفخل الط یا اهافهسا
 لاق ارش ةمشنم حایرلا لسرپ یذلا وهو هانعم لیقذاش مبارلاو *یش لک ةایحا وه

fo يا 



 ی رکاب و نداد كشېشر هکر دکل در ییدد د دلم 'لاوح رو وا هرزوا مد

 دعما رول وا u هب د, كلد لواو رولوا نده راپرب قدفل وا ح الع یک

 ۱۳۳۶ رزتوا يق الفبا دار ناار لک زیا ندناو رالوا هالف بیر
 ( راسنلا ) رولوا ید هدنهاج هلام هسهاک و رول وا جان ر هک و رولوا رب كاد
 ردغلوا هعفورب هدنآ برعلانب کرد دآ وص رب نوجا سام ینہ هد زو باک

 زاطلا مشسا لاش ردهنسانعم یوا دهروزو یوف ی ۴ کک ( رانتخالا (

 ردندیم اب قولعد ن ریست رددیماسا هدنزو رببز ( ریست ) ءوق 45 راص اا

 یدج كلدح ماده ن كاللادبعو ردیعسا یرردب تكنيدحم مان رفسو داعو نطق و

 هذن زو هردان ) هلا ( رد هعلق رب هدنب رق دوام رو ن ميد نب رت ةعلقو ردیعا

 جم كلذک ردنداروا یرسانلا دجا نب نسح ندنبدحم ارد هب رقرب هدنساضق اچ رج

 فورعم درو هلرسک كلوا ( نرسنلا ) ردنداروا یرساسلا ىنا هیقفلا دم نب
 هدناهر اریژرد لسصالا یسراف روننم ظفلا رهالخ ردب ر ک دید یک رصم کر درسا

 لک هنیرکید و کشم لک هنبرب ردهنوک ییا لواو زدموسسرم ههف كنو نیش
 لص شوط هدننزو هیاغ ( ةيداسنلا ) ردشفلوا بیرعت هلونمک سپ رارد یربنع
 ندنتلم مدق سرف هدننزو رفعج هللا هیفوف یان ( رسن ) یک باقع رونید هنشوق
 نامش ر هلن و هداز نرتسنو رعسنو یدا سهام ها و شوت ردیا یسوج دهازرب

 یاب هنضای ردقجهلوا كچ 1 کدید لک ابو یلک سوتسغآ هکردیمما فورعم
 هیخانرپ هدقارع هدنن زو مهرد ( رتسن ) رارید لک یراص ینای هنسیراصو لک قآ
 ۹ طایمد هایاواو هد رخآو یحف كنو (:و ین ) ردلقشم دب» رشک یارق ردب دآ

 هد هیش رفا حف كلونو یک كم ( ریتسنه ( زدیدآ كن هطارب هديب هب ردنکتا

 یوز ریتساتم ریخنما رهاظ هکر د محرم ردیلدبعم نوعطقتمو داهز ردیدآ هدلب رب
 | کات ردوا امس هليا كن آ هدلب هدعب روند هیراصن "هاقناخو هیکت هک ردیبرعم
 هدلب هد بولوا یراصن هاشاخ لصالا یف ید هدلب یرک دید رتساتم هدیلیا مور

 ردیعا یرخا ؛دلبرب هدهیش رفا كلذک ریتسنمو ردموسرم هدایفا غ> بک ینیدلوا

 سلداو ردهفاسم قاوق ىلا یس هنایف هللا ناوریق رېش ردموقر ندشی رق یتسیلاها

  ندتلم یراسن هلیهفو یض كلون ( ةيروطسألا ) ردیسا هم هدنسیف رش
 ردفلاخم هرلنآ یرلبهذم عی رارد هززواتفلاحم هنتلملها راس هکر دهفناط رب
 یاد هدلیحما و روهظ هد ردع یمابغ نومأم لواو ردرلب وسنم هف وليف مار وطن

 هالث مناقاو دحاو یلاعت قح کردو یعز كناو یدلیا فرضت هليمکح یدوخ
 ید هقناط یکیا هک رید مج رم رلرید سروطبت هدیمور نال هرلتو ردحاص

 ردحورشم هدباتک مان لحم للم یرالیصش رده وقعی یر و هیاکلم رب ردراو
[۳-۰۰۹۰۰۰۰۰ 



۱۳۳ Gina 

۷۰۳ 

 اف دو لوس و رول شنا جت ندرت و

 حج راتش یدنا رول وا هد رج ضرا هک ردیدآ مص رب نصوص هنس هلق عالکلایذ

 سنت و یدا یرلبص كن راهلسق نارره قوعب و عج ذم حض یرلک دید تو ا

 رلربد رتاط رخ ده هتن نو عقاو سن هش ر هکر دیدآ تک وک ییا مری یاس تطق

 ریاط یر و لزا هدیه ز یر ردب رلتروص سیل بک نده دک وک تروص ییا ران وت

 هک رک هکر وئید هنسهراب تا سبایر هرجا ین رط ننس َتآ س و ردهدنن روص ۱

 كسب و نالوا هدنفرط تسوا كتشزوب جا كنغن رط لوق ىلع رولوا هدنز رط

 ندنرزوا كهتسنرب یهتسنرب زولوا ردصم سن و رد روس یمج روئید هب هنست

 لوالا بابلا نم ارس هنع هرن لاق ردهنسانعم قجآ بوربص دوخای بوردیک

 مق شوقو هضقن اذا,ح ربا مسن لاقب رد هنسانعم كشد یهرایو هظشک اذا
 اذا لوالاو ینالا پایلا نم ارس یزابلا هرسن لاقب رد هنسانعم كعد تا مای راقنم

 لبح ییا هدندرلن غو رد آ حض وم رب هد هبش دم قیفع سس و هرس هط یل

 رس نی کو رسن نی نایفس ردندیماسا سسنو روید ناری هتنکیا كندا

 نامرک ةدلب "یضاف لواو ردرشب لوق لع رس نب ریکب یا نب یحو ردندیاحتا

 لصف یمدآرب سس و رد رک | ند ركب یح نالوا یخ ثكلام مانا نو و ید

 هدننزو دجسم ( سا ) هعقو اذا انالف سن لاقت رول هتسانعم كليا تمذمو

 یکلوا هنتسانعم راقنم روند هور كنم شوق یجلا هدننزو ربنم ( سشلاو

 كدة یللا ندق رق لوقلع كد هق رق ندزوئوا سسنمو سسنمو ردل زنم هل زبم ناکم مس
 نوذع اوا رول وا قالطا هب یراوس ردق هزویکیا ندزو دوخای ردق هشملا

 زالوا مزاع هدنکوا رک: رکسع هکرونل وا قالطا هرکس كولب رو نوع راد ا سست
 كيا د و ل نیا ) ردهدن رب یراقنف "لرنیک رکبع ردقح هلوا ی ەق رح

 تولیشد هزاو شفا اما لیا سش لاه رد هتساتفم کوم بر ا لر
 دضاقتن ال هدم ترشتنا اذا حرا مش لاق زد هننسانعم قلیاب هتفارطا یرج

 لاقب ردهنسانعم كمك بولوا بابت هتفر هتفر هلکع ریپ بویکسا یسهلوقم دغاکوراو

 ترش لاق رد هتسانعم ی "یشدعب ایش ابهذ؛اذا ساط رقلاو بوثلا سس ۰

 دلکلیا ناب را NS ا ا ۳ ردنلعو و هیلوا عطقنم الصا
 هدحایصم و ردهنسانعم دسافو ردهدسنز و فتک هلا هدحوم یابو همحم نیغربغ

 تراسیع هلغلوا نیم هلیناونع اربغ عجر هالعا ارا داسف هنطاب ف ربغ قرع
 یشای اعاد رولوا تن هام هدنراراکی دزوک هکر دیسا تلعرو ردح 2 وا ندءهروکذم |

 | نالیس اعاد هکرولوا تیام ین از فب اقا ییدو ز قد هوم لاوحو زلوا نا



 خا اذا لوالا بالا نم ارزن االف رز لاقب نوسلوا نهج زم ك رکو اطعا
 یطبال بالف لاشو لا لس هیلع حا ادا االف رذل لاشو لاژلا ق هبلع

 لاما بوردنق نوجا صوصخ رب نبسکرو نابیو هیلع ځی یا رزمی یتح
 کت هفان هکر ديما مرو هنوک رب رزو هضن-او هثحا اذا هرز لاقي ردهنسانعم كليا

 یدآرب و هما اذا هرز لاقب ردهنسسانعم قمروپ رز و رول وا شراع هدنسسەم

 كمروك لیل كلذك هرفتحا اذا هرز لاقب ردهنسانعم كمروک رمقح ینهنسن رای
 لوف ردلمتسم هتسانعم "یطب و مک و هقتسا اذا هرز لاق رد هنشاعم

 هب هنس زآ هدران و ( رو لاو ) هد زو ربما ( رب لا ) طب یا ارزنالا تح

 لوک كناز و یف كنون ) رأزلا ) یش رولک دز ییج درب ۳7 روبد

 زآ هنسن رب هيم كرلنو ( رو رغلاو ) ( ةرو رغلاو ) هدشزو همارک ( ةرا لاو )

 سمالخا بابلا نم اروزنو ةدوزن و ةرازنو ارزن "یشلا رز للقب ردهنصانعم قلوا
 هالفاذا یشلارزت لاقب ردهتسانعم كلا زآ یبهنسن رپ هدننزو لیعفت ( رب ملا ) لقانا

 هللق اذا ءءاطع رزبا لاش زدهنسانعم لیلش ید و هب مک كيم ریه ) راز الا (

 هکر و لاقت اذا "یشلار رت لاقل ردهتسانعم قلازآ هدشزو لغ ( ر زا )

 لئام هدراوطاو عاضوا هنقلخ هلق لوا ینسیدنک دوخاب بشنم هتسفسق رازن

 لاق رد هنسانعم كلبا لاخدا هرلنآ ینسیدنک نکیا لکد ندهسق لوا دوخای كلعا
 ( رو زنلا ) مف هسفن لخداوا مب هبشن هبشو ارازن ق ىلا بسا اذا لج لار نت

 روز لوق لع رود هب واخ دل ولا يلق هدنزو هح رف ) هر لاو ( هدن زو روبص

 اقلطمو نيللاوا دلولا ةلیلق ىا روز ةأرما لاش روید هنولاخ نالوا هجزآ یدوس

 هتدلو كراس هلغلوا كاله یدلو هکرونید ههقان لوشو رونید هثبش نالوا روئلكف
 اعادو اهربغ دلو تمأرتو اهدلو تامدق تراض اذا روزت دف لاش هلوا شافا
 ةهراك الا علت داکنال تناک اذا روزت قان لاق روید هبهقا نالوا هبک ةهراک

 رز هدارو لایحنع یا رز نع پرطا تغقل لا هنمو هلنیتمض رولک رز یج

 بیس الپ هک ردکی د یدل وا هبک ندقلرمسق كنج یماشعمع ردلغح قلوا مساو عج

 ( ملا ) ردیردپ هلسفرب هکرددعم نا هدنازو باتک ( رازن ] رددارم كد یدشرق
 پودید ییهنسن یسهلوقم هفیج ردیعما شوقرب هلرسک كنيس و یحهف كنون

 عسا هکردشوق یرلکدبد سکرک شوقوبو یدئلوا هیعن ةغلابم نوچغیدراپوق
 رول آیند ینسهلوقم نیهاش و ناغط ردب راکدید کرک ءلش رحم هدیکرتو ردحراوج
 ییاقع رلضهبو ردندسنج و ردیشوق لج شوط هکباقع ردینشد كرلیج رقچ هتهچوب
 ' یرلگدید اباب قآو رلیدلیا نایب هل راک دید لجالیو لجشوط یرسن و هلا شوق هراق
 کرد رلکدیدا راکرک نالوا 2 نکل راد ردیعون لاطب نایلوا یجلآ ندنٌو

 شوق رو



۱ 

 اتم سپ یراذنا یا [ ردو یاذع ناک فیکق ] لامت هلوق هنمو نیتعضب رذتلاو
 سايق یردصم بولوا ندنناب لاعفا هرو نم هغيص هکیدلافو رول وا مسا و دص زدن

 ندرع ردشلوا دزاو ید ندینالن قرهلوا یعاعس فلاحم 8 لاعفا هرزوا

 هکرولوا ساو یدنلوآ رک ذ کارد ردصم هد زو رص( رد ) راعوت راهحوو
 هدننزوهباثک ( ةراذتلا ) ردنورم ندیعفاش ماما یشوا مسا كنوو روند هفقفروق
 هکرولک هنسانعم رذنم ردو هراذنآ یا هراذو هریذن هتک هدص لاقل ردا یدو
 ید ندیئالث یردصم كلاعفا باب هرزوا روک ذم هجواربز ردهسک یحدا راذنا

 هننوص ندا روهظ هدک دلکح كياپ ریذنو هيض ردردن يج كلوب ردشلوا دراو

 ردو روشوا رییعت و هه رک هدیکرت نوع*:دلوا فوحم رونلوا قالطا

 [ رذللا  ءاجو ]یاعت لاق رونلوا قالطا هلوس رو ربمغی ثوعبم هدابع ندیپلا بنج
 سو هيلع .هللا یلص مرک | ین هصاخو رونلوا قالطا هبیربیو بیشو لوسرلا یا

 [اریدنوامشمو ادهاش ؛كاتلسرا ابا ] لجو نع لاقاک رونلوا قالطا هنیرلتح

 نی فوع ءا دم هصللنا یذ هک رد هبنکرب ندنس هل مث ) نا رعلا ريذنلا (

 عطق نرالا كننولاخو كدسیدنک هرکصندکدلیا ذخاو هلج هنیرزوا كروم ساع
 هکر دندننداع كرلب رع اریذ روشلواقالطاهیسک نالوا رذنم هلقح اقلطم لوق يلع ردشاجا
 قرهلوا د رج ندننایت هدنلاح فيو و هاکآ ندننودح مراغاو نوش موق مدآرب

 لعافت (رذاقلا ) ردنراشا هبهروینم لات هد لای ندا او ی

 رذااذا ,موقلا 30 لاق رد تایم ثمربو یربخ FAS هنر یرب هدننزو

 هدننزو نسحم ( رذنمو ) هدنزو ریبز ( ریذنو) هدنزو ریما ( ریثت ) اطعب ممضمب
 نا .عیدج رددلاحر یاسا هلیس هی رغصم ) رذننمو) هدننزو رواج ) رذانمو )

 ربح الم ( رذنم نا ) رد مال لا هیلع مر کا یب مداخ هل هینن ریغصت یدارلا ريد

 هنصقر كروب زمو ةددش ةليلب یا رذنم نا ةلیلب تاپ لاق هنمو ردنامصن نالوا

 رونلواقالطا هنالسرا ( رذانتلا ) ردندنسام-ا گندکم (: رذا ) ردیشان ندنسهدیدش
 ی ردذنلا ُگ ردنلا ۷ دج نیا ردن صد اش رب دلیعص و یف ترم ) رذاټم نا )

 هزوک هنفیدلوا هلعطو ردفرصنم ربغ هروک هک و رد هدنس هغیص هلغاوا رذنلا

 زدن ده ربح كولم هکر ونلوا قالطا ءرذنم لآ يخف كيم ( ةرذاتلا ) رولوا یفرصنم
 هنن رو یریکلا رذانم هت رب ردهدلب ییا هدنسهیحات زاوها هدننزو دحاسم ( رذاتم )

 رود هبهنسن زآ هلن وکس كنهمح یازو یف كنون ) EAN ( رارتد ىرغصلا رذانم

 ةولصلا ةيلع همالک ةفص ىف ةيعا٠ زانا دبعم ما ثیدح هنمو لیلق یا رزب لام لاش

 دساف ریثکب الو یع لع لدیف لیلقب سیل یا [ رذه الو رزنال لصف ] دالتتسلا#

 كرک روزم لاوس ردهنسانعع كليا مارا و حالا هدلاوس رولوا ردضم رنو



: 

 ا ا

 یرشک مضاا يرذنلا ممالاو هغالب اف هفوخ و هرذح و هلعااذا ارد و ارذو اردو

۷۰. 

 ی راک دید یزوط شاتکب یجاح کوبا كلادو كنه ( ىلاردلالا ) ردشانا طبس

 لاذ ردنلوا یأرذ 2 نالوا باوص ردطاف و زرد فصو هزوط شالا دید

 هاوص طاف یناردنآ مهلوفو یدنلوا نایب هدنسهدام «رذ هکهک هللا ,ریهو همهم
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 پارج لافب رولوا قالطا هفجرافد كویو یرا لارداو ضابلا ددش یا یارذ

 هللاد لوف لع ردندنساعما هرونم هنیدم هدنزو ردح ( ردپ ) مف یا یاردنا
 مدآرب هکردهنسانعم ب هب وكس كل همه لاذو یضف كلو ( رذنلا ) ردنلوا دهد
 قوا لاقب ردمما هکروئید هکلبا بجاو هدزوا یسفن یدنک ې نایلوا بحاورب
 قارع لها ردیتفل زاچ لها هرزوا یاب كحراش روند هتد رذو هب یا هر

 هد را: راپ افلطم روت لوق لغ رد روذب ىج شرالا یا رذتلاب یسق لاش رد شرا

 لوسف نوسلوا وب كرکو كجوک هراپ درک ردرلد ینعی لفاعم د ران آ کرولوا
 ردصم هدشزو روهظ روذنو رذنو لفع هلادحاو احرج ناک اذا رذت نالف دع یل
 نوعا هللا ییعی هنسائعم قاق مزالو بجاو هنبفن یدنک ییهنسنرب مدآر رولوا

 یسادا بولوا بجاو یغد ةلادنع هلقبرطوب هکردقل آ یک هنسهدهع یتدابعرب
 هرذن لاق رولوا فوصوم هلیس هب رک [ رذنلاب نوفوب ] ءادالا یدل هلکلک مزال
 رذنو هلام رذن لاقو هبجوا اذا لوالاو یالا بابلا نم اروذنو ارذل دقت ىلع
 راضهبه و كلذ ربغ وا ٌهقدص وا ةدابع نم أعربت هسفن لع, هبحوا یا اذک ماه ها

 یشیرم هلأ افش نا لعف سپ ردنرابع نددعو نراقم هقیلعتو طرب رذن هکر لیدید
 ( راذتالا ) لوا رذن ىلوق راندب قدصتا نا ىلع نابه طرشالبو ردرذن لوق اذک

 هیفس ( ةرذتلا ) رذن ییعع هسفن لع رذتا لاقب رد هتسانعم رذن هدننزو لاعتفا

 رذڼلل هیطعیام وهو هربذ یطعا لاق روند هثیش نانلوا ادا نوجا رذن هدننزو

 هباسیلک هسرولوا زیدلو رک | ینیدلاو هک رونل وا الطا هنیدل و ینارصن لوشو

 مق هباسیاک رذنلا بسح هدنروهظ هلرلاوا شبا رذ وند هديا مداح دوسخای مق
 مم ترضح نوسلوا ثانا رکو روک ذ رک رلهدیا غ رفت ,نییعت مداخ دوخاب

 . یرکسع هک روللوا قالطا هنمیج هقرچو هنلوغارف لرکسع شیلا رنو یک یسهصق
 ( رذنلا ) ردذوخأم ندین آ یانععوب راردبا راذناو ریذحم هیتیفیکو عضو كنودع
 .«عیارلا بابلا نم ارذن "یشلاب رذن لاقب ردهنسانعم كلعا رذح بولبب یی هنسن رب هلنیتحف

 لوکس كلاذو يصف كنون ( رذنلاو ) هیرمنک كرمه (راذنالا ) هرذعف هلعاذا
 هلغالباو مالعا ییهدامرب همدآرب هدنزو ریرص ( ریذتاو ) هنیتعضو یمض كن وتو
 وقروق کا هلمالعاو رابخا ینغیدلوا جفروف كنهدام لوا جنعب كليا فیوخم و ریذحم

 ارذنوا زانا رمالاب هرذا لاقي ردیلباقم ریش هک ردهتسانعم كلبا هاکآ بوریو

 رذتلاو
۰ 
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 بسنا سوا نب راخم ردندیماسا هدننزو دادش ( راغلا ) ردیدآ عض ومرب هدنس هیحات
 ( هر ) رد رلغوبساپ هقرح كنتعاج نقلا ینب هد هغل اب مون راتش ن ءادعو ردندب عا

 د رم س ج اعطا ی مها را رد دیماسا زدهدزابز هدالیص كنو هدننزو هج

 هد دعتم هایسا لوق لع كود ندنفوح كشر هنست رب هدننزو روهظ ) رودنلا (

 لوالا بابلا نه ار ودن لا ب لاق رد هنسانعم قشح ه رهاظ بوشود ننن

 لحرا رد لاش و هنسانعف قا هطرمط و رهظف هایشا نب وا یش فوح نم طة اذا

 لاق رد هتسانعم كئواو هل رخ اذا "یشلاردن لاش رد هتسانعم كلیا هل رحو فصخاذا
 ابتلا رد لاقت رد هنسانعم كلياروهظ یرلقاربب كحاغآو كتابو تاماذالحرلاردن
 كممشپ ج اغآ ضعبلادنعو امص وخت رهظ ادا ة رسا تردن لاق و هقرو ج رخاذا

 نم رخ هلیحف كلادو كنه ( ردنالا ) ترشخا اذاو رها تردن لاق ردهتسانعم

 كانوکرب هبلج ردناو رولک. ردانا ج رونید هننمرخ یادغب لوق لع رونید هنیرپ
 * اہ ر دالا روج قالو * وبشا لرعاش ما موك نب ورع رددآ ه رفرب هدهفاس

 تالت تاب لس هک نیبردنآ هلغغا وا تیس هدلها لنهر و دم دی رو رج هدنعا هم ۲

 نومنغاو نورعشا هدنرلعج كرا هک یمعاو یرعشا هک هتن ردنوردنا یج كنف
 هدشازو.نورجا ( نوردنالا ) روند ها نیلاف هدنزو یرجا ( یردنالا ) روید

 ندر وهج ) مالکلا ردا و ) روند هرلناوح قرفتم شلوا مق نوعا هداب ترښع

 بیرغ یا ردان مالک لاش ساسالا قو رونلوا قالطا هیهلک نالوا ج راخو داش
 د رطم رونید ید ذاش هک ردان هرزوا ینا هد رهزم كنیطویس ماما داتعلا نع ج راخ

 3 دن ز ماق رول وا د رطم اعیج یرل ابعتسا و شايف یر رولوا هن وک ترد ردیلب اقم

 ثلاث یک یرلیضام كني ر ہک رذیو عدب رولوا ذاش ہدلاعتساو د رطم هدسایق ینا

 عیار یک سالا تبوصتساو ثم لا صوخا رول وا j هدسایف و د رطم مدل ایعتسا

 ی رالوعفم كن هک نالوا نیعلا یایو نیعلا یواو رولوا داش اعیج هدلا عسا و سايه

 هدشزو هر ( ةردنلا ۱ یهتا یک هض ص نم دووعم لحرو د و وقم سرو یک م

 ردا فو هردن هیقل هکر دن دانعموت رد هنسانعم لیلقو زدات هدننزو یزج ) یردنلاو (

 رولوا قالم انایحا بویلوا قالم اعاد ینعب هنسانعم مایالا نیبرارید یردنقو یردنو
 هب هط رض ندا روهط هاب | دل و رول وا قالطا هنس دعطو نوتل [ نانل و هدندعم هردنو

 هغلایم ءاه ردکع د سصعلا دیحوو رهد یاتکی ) نامزلا ةردال ) روشلوا قالطا

 N E ) زدا و ( سصعلا دیحو یا لا ف ناملا ة ردات وه لاش ردوا ۱

 ردیعج ك ردات هدننزو عز ) ردنلا ( ردیعسا لحررب ) نوا ( رددآ عض ومرب

 هلا همج* لاذو هدحوم یاب هلکلبا فيععت یربط ماما ردنداا ردنلا نی ةتعو
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 روئید هعشوم نج هنلوا ځد رار لر عح ردناکم مسا هدننزو ذم ( رهلا )
 اعاباهنظفل « رگه رع ,ذنزو هر ۲ هر ها ( ردفور ۳ 7 هدانم ( رها ا دیس )

 هدننزو رمخذ ) ربهأا )رک ذاک اا٥ یا نب واكب : زر ةر هیت لوف روث وا رک زد

 نرکزلسس نر کک یک هغ کر دهفماعم نیک یک قروص نا ویح و ناسا

 قاثلا بابلانم اربا سرفلاو ناسنالار لاقب یک تلاح یراکدبد مح مح رد رابغ
 هی مک كناخ و كم ) رعملاو ) لبه كاخو کیم را ) هيشاخف توسل لادم اذا

 هوري هيض ايم ( روضااو ) ,دنلزو سلجم ( رضااو) هيس كناو كيم ( رظملاو)
 روند هنفرط و رلیآ نهب هتف دقم كلور هدننزو هرقل ( فنالا۶ مم)هنسانعم فنا روید
 هنن اه كنکیل دییادوخاب هنکیلد لزف ىلع ردا سمادبا لحم لوا هش ود هر ال

 ( رضا ) رول وا قالطا هنبوبه تدش راک زور عی زا ةرخم و روند هنجوا دوج
 رد هنسانعمقم ردشف وا ب وقوص لاهن ور نوعا قلوا ما رهفم ردغ اص هقاب هدنن زو رغف

 ردشل هکلدو اه ری هد لسدا ادا ثلاثا.بابلانم ار هقانلا رخ لاش

 روخن فا لاقب روند هبهقا نالوا نمریو دوسهقبدغلوا رفت هدننزو روبص ( روا )
 شکافوا بوروج ( رخانلاوء) هدننزو فتک ( رها ) رضهاا ىلعالا ردنال تناك اذا

 | ییلد هدنفرط کیا بولوا یوه رخانو هرکیکش مروج هرن لوق لع رونید هکیک

 نکل بولوا شیروج یندیسیکیا رونبد هرلکیک شفلکیلد زوک زوک دواب نالوا
 توص هاکماداحاج ندکلک روح هد» رخان و ییدلوا رولیرواص هل ر رحم هد» ر

 ةيلاب یا ةرخانلو ةر ماظعو رخالو رخت مظع یلاقن ردیبمهنسهظحالعیرورم خر
 رونید هژوط یدکیا رخانو ةبقث ابف ىتلا ةفوجلا ةرخانلاو ةيلابلا ةرخلاوا تفت
 توص رونلوا لامعتسا هنسانعم هکو هلی زد رغ حج هنسانعم یراض رب ره

 ينبض ( رها )ردصوصحم هنماقم قنونو.دحا یا رخال رادلاابام لاق هلیثبسانم

 لب اذا عیارلا بالا” نم ارفع مظعلا رخ لاق ردهنسانعم قعافوا بويروج كيك

 ( زاوخلا ) رددآ لجر یکیا هدننزو دادش (راخو ) هدنزو ریبز ( رخ ) تو

 ققروقو روند همدآ ناشیذو نیعمو فیرش نالوا کتمو نبدوخ هلک, كنون
 یدوهج ( یزوخلا ) رولک هروانش یجج رونید همدآ نویزو فیعض و رونید هیک

 مفلا عساو ناک اذا یروخم لجر لاقب رونید همدآ عساو یسیرحا و یزغآ هدننزو

 لوک هدننذو دانم ( زاها ) روید همدآ نالوا لوب یکیلد كني و فواو

 ةارما لاقت, هلوا روناسس نادت کک کر وللوا عاج یک هنون هک روشی هنواخ

 تالئوسزوس هدنن زو»لیعفت ( ریختلا ) دنونجم اهناک عاملا دن رخت تراص اذا رام
 هلادّبع نب ةعی ر یب هدسنزو دعقم ( رخحما ) هلك اذا هرخث لاقب ردلبعتسم هنسانعع

 كلام شرف هدنبرق هنیدم هد زو رظتنم ( رحنلا ) رددآ هبضهرب هدندروب یتعاج
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 نداروا ادنتا یهود ارز یدل وا بلا هدکلیا جد نداروا هدعب رول وا یروقح

 یانعم دلا موب ردصلا ىلعانم موقلخااو دب ثیح هنعط اذاریعبلا رع لاقي راردیا عذ
 كلذک رهشلارح و هئلوا كزدنوک رابنلارصو رد هلا ید شاع هکردذوحأم ندربخا
 هدکنو اهوا یا رهشلارح قو رابنلا رع ف « ءاج لاق رولوا قالطا هنلوا كا

 لاقرذ هتسانعم قل وا لباقم دسکوک سک وک هنو قر هنسن ییارصو ردروص يج
 لع كمروط كبد درهرک ینسک و ک هدمایف لصمو ارلبقتسا اذا زاذلا رادلا ت

 بولیکید قرهلوط وشرق 4 هلبف ی رح دوخای قموق هرزوایا لوض یا عاص

 و بصق اذا ةالصل اف یلصما رحم لاقب ردیعرش قالطا هتسانعم قمروط

 یکرح هيض كم ( روحا ) هبا ءازا م رع بصتناوا هلاش ىلع هنیع مض و وا

 ربما ( ربحاا ) ردص العا یا هروصم برض لاق رونید هنس رق و کوک قم و

 یصسهو صد مه رولک یرخ یجب روند هود ش شه وا ِ a عب شغل وا ر ے هدننزو

 درو لاعفا ( راهدالا ) هدسزو اقدار و یک ءارما رولک ءارضو یک

 هجن رو هسفن لتق اذا, لج را حنا لاقب ردهنسانعم كلی :لتق. نسفن یدشک مدار
 كشر تنضو صرح هدنسهج رد كلبا لتف یر یر هدزوا هنسنر هسک

 هلم اوت افتادا سالا لع موقلا رصاا لاق دوغا ےک رای یبات ٩ رد منا
 ردفدارع هدینات یانعم هلیاراعتا هدننزو لعافت ( رحانتلا ) اضعب رعب مهضعب داکنق

 رد هنسانعم قلوا لباقم هن رب یرب هنسن یاو او رهنا ی فک الا لع اورحانت لاق

 :لاش ردهنتسانعم قعاص ندلوب .لیبس ءانناو نالباتت یا نارحات نارادلا لاق

 هربط ییا هد هکح ) نارحانلا و نات رحاتلا ۱ هنع اول دع اذا قيرطلا نع او ات ۱

 ییا, ندرادغروبق نالوا هدنس هتروا كسکوک ینعی هدروز لوق يلع رونلوا قالطا
 نو لفرط کیا دوخای هیوکیا هصق کیا نالوا هدفرط کیا دوخای هبهغروبق

 لوا ك 1 هدننزو هردان ( ةرحاتلاو )دنن زو هنیفس ا( ةریعلا ) رونید هن رج

 یا رحال ی كه رحات روند هنسس هک رخ آ دوخاب هنر آ لوق ىلع هنو

 روماو لات و , رها و قذاح هلرسك كرلز و ( رب لاو رضلا ) رولک رحاو و
 ع سنج هک ایوک رونلوا قالطا همدآ هاک ] هشاقحو نطفو نقيم هدومزآ راکهدید

 لقاع رهام قداح یاری رو رحم لحر لاق ردشلبا غذ ورع بول آ هنطبض یفرعمو

 یلعافرو یضام لعف قرب لصالاق ( هرح قرب ) "یش لکب ريصب نطف نقتم برج
 مسا ند رانا هدننزو بضنم ( رعتلا ) ,یدللوا بیقلت همدآرب یکه رش طبات بولوا

 راّشنم ( راعآا ) رارهیا قالطا قیرطلا رم هنطسو كلوي« سانم وب ردناكم
 رکی یا اهکئا وب راجل هنا نولوش هنمو روند همدآ ندا ځذ هود قوح ی

 رد هیانک هکر وتل وا داربا هدنش رعم فص و ناو بت لبالا نام



 روثل وا ربیع هووس رول وا هد ثایلد كح « رک یس هلاویز كوف رود هع

 روید هزسوص لارج و بابلا لجر اف هبشلناوهو لار لعرودب بابلا لاقب
 یعاوا كەپ ربه ردیدآ عشومر هدنب نا رج و ناشط یا نا رم لرد لاش
 عسوم رب هدنبارت ن 4 رغ و رداع هيجاابس ن نادیژ ن نا رع یدنلوا رع# دلاس

 یا نب هقادبع ن دیزب ندمالعا ردپرق هاشمد هکر دیدآ مشومر هدناروح و ردبدآ

 ظ باو هلا هفوک و زدند رخآ نا رحم دیح لوف ىلع ردنداروا ناار لا دیحو دزب

 هلکنآ 4 روند هبهبشخ لوش هدنزو رهوج ( رولا ) ردمضوم رب هد
 ردپ والفم ج رو هروک هاب كح راش ردفج هلوا یرلکدید ناپصو دیو /

 گچ وص ند یوق هلکن آ یسهودوص کروند هبهراقم دوی لوبش ( رولا )
 هدنآ 6 روئبد هبهفص لوئروا وا نالوا نداشخا هدننزو هنیفس ( رها )

 لاب قاص و دوس دواب هلا نیعط و دوسو هیلوا هنن شلئاف راس و قلزاس
 ارج نیزجال یا كتر كن رحمال مهلوق هنم و روند هثش [ جالو نالوا بتم

 ریذصاا تبثلا یا ةربحلا الا يعز ضرالا فام لات روند هفلتوا رودون هریو

 ثرارح و و رونید هیآره ندنرلیآ زای و روتید هننآرفص لوق يلع بجر رجاللا
 لکوهورج ارهشق انج رخ لوقت ردماکنه یراغطع تدش كنس هود ردندنسانعم

 ی آهدکداک هنایل هکر ود هنب ر ومد یک هدنزورهنع ( رعالا ) فيصلا ر و هش نمر هش

 یارجانم لقثا لاقی هنمو ردپ رعم یمرافرکنل راردیا ناکسا یییکبوقارب هیایرد
 لوق ىلع ردب دآ بعل رب صوصحم ه ع نایبص هدن زو بارع ( راصما ةا لا

 رد لقرب ند راصنا هدنن زو راطع زاها اون هاب هیت یاب ردقلوا راج* نالوا باوص

 كنه ( راحالا ) روند هدصقم .نایلوا هباص ندق رط هدننزو دعقم ( رضا )

 هد رف توم رطح هدسزو زەب ز ( ریخت | ") هتصاتعم راجا روند هماط 4 یسک

 ءام هدبش زو هباتنک ( ةراعلا ) ردیدآوص رب هدنب رق هیفص هد هبدایو ردبدآ نصحت رب

 هدنزو باک( ( راج ( ردهخاروج هدیسکیا دار هقشد هدنښ وش رق رۆن زم

 هدنسوشرق داتسلا لبجو ودعضوم رپ هدهک دالب هدننزو باغ ( راجت ) ردعضومرب
 نب دیلو ندد وما هد هکر دید آ عضوم رب هدننزو ءا (  ءا صلا ( رددآ وص رپ

 روند هث سیرقو كکوک هدننزورحم ( رعلا ) یدنلوا لتق تللادبع نب دیزپ
 بوقزاص هدکدل رک هدالف هنوی هکرونید هتعضوم هدالق لوق لع هتسانعم هنیسمس
 هر پرمذغ لاقب ردروح ییج رد رڪ ذم یظفلرحتو ردترابع ندرب ینیدروط
 :قمروا هن رحم كمدآ رب هدننزو راکذ را" و رحم و هد القلا .عضوموآ ردصل االعاوهو

 هرم تاصا اذا ثلاشلا بابلانم ارایحتو ارح هرح لاقت ردهنسانعم قفقوط ای
 زاغو هکردهتمانفم ققوص قاع هرپ ین هلوا رهاظ زاغوم ندننب رقوب كسکوک و
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 قاق ینورب كمدآ رب هل ڪک كە زمه ( راتنالا ) اهس ا AS اذا ز

 قغاپق هرب هرزوا یرکک یهسکرب و هفعرا یا هژثناف هنعط لاق ردهنسانعم

 یطلخ نالوا هدنورپ هلغم رقسپ و هموشیخ ىلع هاقلا ادا االفرتنا لاق ردهنسانعم

 قمرقح ثدنورب ینلوص و هفنایام ج رخا اذا لحرلا ثنا لا رد هتسانعم قم راقح

 ردهنسانعم كمکچوص هنورب و هفنانم هنفن ج رخا اذا لح رانا لاق ردهتسانعم
 هددنک الصا هدننزو مظعم ( شاملا ) هفنای ءالا لخدا اذا لحرلا رنا لاقي

 لحر لاقي روند همدا نو ز و فیعض نایمار هبشیار نعپ نایلوا تعفنمو ریخت

 داینو لصا بوكس كجو یصف كنو ( رجلا ) هیفربخال فیمض یا ژثنم
 كنغمرب هتروا كلا رولوا ردصم رج و لصالا یا رجلا ع رکوه لاقب ردهنسانعم
 بابلا نمار 2 هرج لاق ردهنسانعم قمروا هنشاب كمدآرب هلکنآ بوکو یموغو
 قعو جاغ 9 ام برق یطسولا حب رصالا 7 ا هفک نم مضاذا یاثلا

 كنهآو دصقو راعلا هنمو هتحاذا بان ار ط ردکلیا فكل کل ود هکردهتساتعم
 انمو رحم لوقت زدهتسانعم قلوا یساو هدبصقاذا هرخم لاق ارد هنسانعم كيا

 اهفاساذا لبالار 2 لاق زدهتساتعم كم رب وک تاوروس هل دو فنع یهود ورحاذا ١

 كجا عاجرحو ردندتس انعم ترارح 3۳ كن رلضرا هس دم ها هکم رحم و اد دش

 ٠ لاش ردهتسانعم یبا ماعط یرلکدید هربح و اهعماجاذا :أرلا رحم لاقش ردهتسانعم

 هدننزو باغ ( راجلا و ) هدننزو باتک ( راجلا ) ةربص تذغغا.اذا :ارلاترح
 نول لک هيف یا * اهراح لباراع لک * لالاهنمو ردهنسانعم بشح و لصا هدرلنو
 هدهود و یرلیوض كمود سنج ره لام یانعم یار لع تبثال و قالخالانم

 هدک دلیا ضرع هعب بودا هفت هود ر مدآ ر هک زد وب یأفنم ردکعد رددآوح وه

 باوح هار و زم مالک قراس هک اا لاوس ند وص ییعب ندنلصا كنءود هی رب

 هدنفح 4 نک نالوا برشم نولتم بویلوا تیبا هرزوا دخاو 1 هدعد ېد ریو

 ندنلکارلب 2ے قفاوما یاس ضعب رنوسق نویف و هود زا تهف ) رلا ) یدلوا لثم

 ندن آو بوی« اق ردع ا وص ردقن ره هک رونید ناڪ قل ەص وص نالوا ضراع یاب

 ندکبحا دوس یشکا هناسنا اضعب هرورم هضراعو:رارولوا كالهو هتسخ تیقاع

 .( یراجلا و ) هدننزو یرکس ( یرجلا ) رولوا رعاق هیوص الصا هک رولوا ثداح
 هرلن ویق الم هتلع رم نانلوارکذ هدننزو هجرف ( ةرهلا و ) هدننزو یراکس

 ) ةراعلا 1 لاب دیاصم یا  رحم و یراخح و یر 2 مغو لبا لاق وند هرلهوود و

 را( نا روت وا رک هراشنو شالت کرونا هتسیانم وب رکلود هلی كلون ۱

 هدننزو هباتک ( ةراصلا ) ردیفرحم یبراق (E رد کلودو رود ۰ کل ود هدنزو

 قحهد روط یو ۱ ورق هدننزو آدم ) نا رهلا ( رود هتف رح كل رکلود

 ها هوس

 هه ت
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 ا هانم قفلافوح یهنسنرب و اف رفتم ءامر اذا یناتلاو لوالا بابلا نم ادا ون

 روب ذرو لیمات ( رثا ) هرثکا اذا دلولاو مالکلا مث لاقي ردلمعتسم
 ندرنن هد زو لاعتفا ( راثتنالا ) ءرثن نمم "یا ثن لاش رد هنسانعم واس

 هذ هرکسادکدکح هلورب ییوصو اف هرثن لاق ردهنسانعم قجحاص ردع واطم
 قشتسا اذا یضوتلا رتل لاقب روئلوا رییعت نم رقسط هک ردهنسانعم قمرقج ورک
 لج زا رثتا لاق زد هنسانعم ككج وص هنوربو فنالا سفنب كلذ ج رضا م داملا
 لاش ردهنسانعم قحاص یدو هذ زو لغت ( ملا ) هقنا ق ءالا لدا ادا

 لولا رک لا ردهنمانعم قجاص یندوب هدنذو لعافت ( رتاتلا ) نف ةت
 ران لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلبا تافو اجثاج بولوا هنس سان و رن یی

 هثیش ناليجاص ه4نیتحف ( رثنلاو ) هدنژو همام ( ةراثلا ) اوئاف اوضم اذا موفلا
 هکدص وضع هنالیحاص ندماعط هراث لوق لع روئوا ریبمت یتنحاص 6 روشید

 ےن نم تیصاام لوقا ردعا ندنآ رثنو رولوا لکا نوحما یاو بوروشود
 ۲ یدالوا هدسزو روبص ( رواذلا ) هثم را. يا ن راوشتا ةراش طقتلاو انيس الف

 قالطا هنویف لوش و دلولا :رمشکلا یا دوش هما لاقب روند "هنواخ قوح

 ردنااقلا لطف هدنز رط زخجروق ندناورب هدفدرقسط و بولوا یحش قسط هکروللوا
 عیساو یرلکلد كند هغو دودلاک اهفنا نم ح رطن تناك اذآ روئن :اش لاق هلوا

 یانعم هلا رود ( رالا ) لیلحالا ةعساولا یا روش ةاش لاقب روند هنویق نالوا
 رب ( رثنلاو ) هدنزو فتك (رثنلاو ) هدننزو نارهض ( نارثیلا ) ردفدارم هدیات
 كنورب هدشزو ۰,« ( :رثثا ) رووا قالطا دمدآ 0 ولزوس قوح هدنزو
 نالوا بی رق اک او هنساتعم موشیخ رول وا ریعت کک کر روند هتک بيرق غامد

 وو روند هيهجرف نالوا هدنفلارا كرلقپ یضوط هنکرید نوربو روند هنېرپ
 . لواو ردليعا لارتمرب ندرة لزانم هرثنو و ربد ردص وصح هنالسرا 4.۱ نانا

 تولب ضایب هدنرلمرج و بولوا رادقم شراقرب یرلدنایم هک ردنرابع ندیکوک ییا
 لهس یسلت هرثنو رد رلعقاو هدنورب كن روصدسا ردراو یرتآ قلقا هییش هتسهراب
 كنق باودهدننزو رفت ( رینلا ) رونید ههرز عساو لوق ىلع ةهرز نالوا عالمو

 رود ساطع هنغرقا كناسنا هکه رولؤازیپعت همرقسط هکروند هنسرقآ

  هورپ ( داتنتسالا ) سطع اذایناثلا بابلانم ةبادلاترثن لاقرولوا رادصمهدانعم و و
 لاش رردبا نوجا ریهطت ین ورب هکر د ةنسانعم قم رقسپ E رکصندکدکح ین وص

 نوح هنوربو فنالا سفنب كلذ ج رسا م ءالا یر یضوتلارثنتسا

 هدشزو بارحم ( راثثلا ) هفناق هالا لخدا اذا لج زارنا لاق رد هنساتعم

 داثنم ةلخ لاقي روند هنج ا  امرخ نالوا رولجاص :رولیکود ندنجاغآ یرلقروق

 اذا
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 هرلن آ یمسق راجت هکرو ږد :هراهزاغم و هرلهطوا لوش هلیعف كلمه ( رابنالا )
 رهس رب هدفا رع راسا و هاب سبک كنون ردرمن ید رفم رردا عض و یراایساو هعتدا

 یا هن رپ راباورزوتشد رانا ید هکر کرو5 هر نایت لالغو ردیوا مدق
 ندنیلدحم ردیدآ هب رف زب هدنساضق لو رده كرلعضوم جاق رفورعم هدننایم فیر

 ردیدآ قاقوص رب هدن رهشورم (راسالا هکس ) ردنداروا یرابالا لک نوچ

 یشان ندنرلبهو رلدسک هجن ردنداروا یرابالا هودبع ن نیسح ن دمت ندمالعا
 كنهزمه ( رابنالا ) ردراشلبا تبث هعدق رهش مان دابنا نان وا رک ذ یہا یوم

 رریطع+ ) ةرشاو ةروشأا ( هاتباذا رابنالارنا لاقي رد هنس انعم قجإب راہ هاب نکا

 ةزوبهف یا ةربنمو ةرودنم کام لاش رونید هبهدیصق و هلک نالوا زوبهم هدنن زو

 قح هدشزو هللعف ( ةهرذشلا ) ردرلهدیصق نالوا هزه یس هیفاق ۳ هی مه ین

 هرذب اداهلام نالف رذبت لاقب ردهتسانعم كلتا فالتاو فاربمایلام زا
 بولوا هلمفن یزو سپ ردهداز ضعبلا دنع ردهیلصا یون كنو هقح ريغ یف

 هلتح زو روز كب ییهنسنرب هلیئوکس كنو یف كنوت ( بلا )رولوا ذوخأم درد
 یونو هوفو اافحا هت ادا لوالا بالا یم ارب یا لا یافتن کج
 . عیاصالاب هقش ادا تو لاش RAE قمر 4ا EE دوا هلا راقم رب

 اذا سوقلا رين لاق رددنسانعم ر روف ناو شارل قا

 کرک یغارزم و نهو و فعض یا رتن هيف لاقش ردهنسا ەم نهوو فعضو اهعزن
 كلیوس رلزونس ظیلغ و اغلابم هنعط ادا حرلا هزمن لاش ردهنسانعم قمصاش یک
 قعٍاف نلروغوا ییهتسنرب و ددش و هيف ظلغ اذا مالکلا زن لاقل ردهتسانعم

 زتنب هلباق لاق ردهتسانعم كليا دیدشت و فتع و هسلخ اذا هزنن لاق رد هنسانعم

 زین لاق رد هد اتم قلوا هابو دساف هیلکلاپ هنسن رب کف ( را ) فعب یا

 بذسج هدننزو لاعتفا ( راتتنالا ) عاضو دف اذا عبارلا بابلا نم ارن ىلا ا "
 ) رام الا 2 بذحاف هذح یا زنا e لاش ار ۳۳ 4 هننسانهم

 ءاهتسالا دنع رک ذلا نم ه.ش راو هب ذتحا انا و ر اا رب.دسا لاقب

 لاقیف هربث ف بذعب دیبا نا ] ثیدخا قو ح راشلا لاق هاقهم هيلع اصي رح

 بلص كب کروند ها لوس هدنن زونءردان 5راا ) [ وب دلم ر یکی هل

 هربا سوق لاق رب رونلهراب بویلتاج یش رک نددت الص هدقدلروف هلغلوا
 ( ۶ الا ) هتسانعم هدفا هنعط هدننزو ه رک ( ةا )اال اهرو عطش تناک انا

 یانو یحف كنون ( ( وا ) :رهاج یا ةرانم هک لوق ردیفدارمو هدننزو هرهاحم

 "یشلا ثن لاش  ردهنسانعم قجاص هدننزو باتک ( راتاو ) هلیوکس كندثلثم 1



 هزمه اذآ یاثا پابلا نم ارب رخا رن لات یک كلیا ادا لا هزمه یف هراذ

 [ ماب بلال ] لاقف ها "ین مالسلا هبلع شل لجر لاق ثیدا هنمو ح راشلا لا
 قمردلاف ,یرفوب ینهنسن رب رئو [ رئال شب ق مشعم 0۱ ] ةياور قو رس ال یا
 عمو رجز ها :رازآ نهسکرو رنا هنمو هعفر اذا “یا رئ لاش ردهتسانعم

 یحاص لابو لاب مالغ هزابو هرهتاو هرخ ز اذا الالف رل لاش رد ه:سانعم كليا

 ۳ هلال هلا رکذ هوس یدآرو ع صر اذا مالفلا رث لا ردهنسانعم قوا
 ی لار, یهنسن رو هدم لا اذا هاسلب االف مث لاقب رد هنسانعم كلير ۲

 هلاک سلتحم يا رئ نعط لاق هنمو نووهید) و | مرلتبم یفر رزلمتسم هننسانعم

 قمعناس نیلروش وا یکرردلاق هلثع مس فارم عب عرب هعفرب یا هنع ج را رپ

 لیلق یا رېن لجر لاقب رونید هیسک ءایطا لیلق ربثو رد هنحانعم ریانربث هداروب
 تففر رذبیطخ هاک هبطخ هدماچ هکردفورعم هدنزو رطسم ( ربا ) ءایلا
 حیصف هدشزو دادش ( رابللا ) رايا بیطخ عقر ردشل آ مسا ندربن نالوا هنسانعم

 لایش روند همدآ زاوآ دنلبو ج یا راہب لجر لاق رونید همدآ روحو

 نالوا هدنزو همشط كغادود هدننزو هر ( ةربلا ) توصلا ىلاع یا راب لجر

 رد هکر هد فا یی هدو عم فرح هکر ونباد ههر و روند هندسه روا لر وقح

 نالوا طاعوط و ثكبمو تبسن هنفارطاو روند هغرابقو هشیش نالوا هدندب و

 ندهرفو فوخ و رد.دآ میلقارب ندنلاعا هدرام هدنسهکل وا سلدنا هربن و رونید هثیش

 ه:وتاوخ و ع لا دیحص یا ةن تعم“ لوقت روند هدایرفو هح” نالوا ی 2ا

 هب وص عفر یا اا رف فطلا ام لاش رونبد هنسا رمت نکیا هدو هدر همغن

 لاقن ردهنسانعم قوا ادپ شی و SF لاعتفا ( رابتنالا ) ضقخ نع

 اذا دی تربتا لاقي ردهنسانعم قمرابق لا نذلع ترنکو مروت اذا دابا رہتا
 دیص (.عللا ) قئرا اذا بيطحللا ريتا لاقب ردهتسانعم ققح هککونو تطفن

 مقللا یا ربنا ملتا لاقي هدننزو هفرع رد هربت یدرفم روند هه یربا هدنزو

 سيڪ یا ریبن لجر لاقب رونید همدآ كريز كب هدننزو ریبز ( ریبلا ) ماضضلا
 هرین هدشزو ریما( ریبلا ) ردیدآ هیرقرب هدنساضق دادغب هدننزو عما ( رب )
 نالا یا رید]ا انلکا لوقت هنیسانعم نيج روللاپ نددوس ردقورعم هکرونید
 هلک هل مک كنون ( ربشلا ) هنسانعم تسا رزنید هنوک هدننزو روبص ( روتا )

 هکروشد هکحون عون رب هیبش هیهنکو هنسانعم دارق روند هکحوب ناتلوا ریبعت
 كنيس اواز لوق لع ددا بوشش ررب یکیدرو هسب رو هدرزوآ كنم ود

 دابن و رابا ی رونید هرودو نالوا متلو شحافو ردیدآ روناجرب ىج رپ دوخای
 ردرونخ یعاش رب قرەلوا یا یربلا یطساولا دج نب روصنمو هلک كنون رولک
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 هدش زو باتک ( راهلا ) ردیعسا كنيدح یرقلا نسما نب دجاو ردیدآ هب رقرب

 هدشنزو هبنع (ةرهلا ) روند هغلودن و رب ج اقا نالیروع هرات ور هود یت

 عسا قفرصتم ند رهم نالوا هنسانعم قادص هرهمو یدنلوا رک ذ هک ردیعج كنه رھم

 یا ةرہملا مالا اذه طعت ۸ نولوقب هنمو رولوا لبعتسم هنسانعم رهم هنب قرداوا
 لیعفت(ریهقلا) ددلدا ترش ابمند رب بسانموتسار لولصم وش نس نمی ههح و ن ھا م

 كما قاطو .زهلآ بلط اذآ لعرلارهم لای ری سا تا ا ا
 ی هدننزو سصیتم ( رهقطا ) ارهم ذخما اذا نالف رهم لاق ردهتسانعم
 ("رهقلا ) سا رتفالاب قذاح یا رهتم دسا لاش روید ا زا نوا فدا

 تله, ( را )ی اذآ لح رلا رهع لاق رده داف یلوا یاو زوا 9
 مابعطلا بلح یا ةربلاب یا لاش رونید هبهربخذ نالوا بول ندلعرب هلک

 دلایع نالفرام لاق رد هنسانعم كمروتک هربخذ ندرخآ لح هدننزو ریس ( ریما )

 رد هتسانعم قعاط نوعا كلب ییسینساج كنس هل وقم ءاودو هرم مهانا اذا ارم ربع

 يوصل ا ترم لوقت ,ردهتسانعم لغد نصاب و یو و هتفذ اذآ ءاودلا ترم لو
 ذهن ساتعف تم روت کک هربحذ ندلحمرب یدو نر كنم ریه ) ةرامالا ) هتششن اذا

 "اهعطق اذا هحادو اراما لاش رد هنسانعم کیک لمط و مهزام ین خ٤ هلایع راما لاقت :

 وص هنسهلوقم نارفغز و هباذا انا * یا راما لاق رد هنسانعم كع را ی هنسن رو

 هفاد 3 ءالا هيف بص اذا نا رفعزلا راما لاق ردهنسانعم قعالضا بوکحود

 راتمالاقب ردهتسانعم كمکج هربخذ ندرخآ لح یدو هدننزو لاعتفا( راتمالا )
 ندا بلح هربخ ذ لد رالع رخآ او هدنزو نا ) رايملا ( مه راما ین٤ هلایعل

 مان یزابتلا فیل ن هقنرقق نام و ة لا تلامت یا نايس ناف نا روند همدآ
 هرایم هدننز و هلاحر هک تن ردیعج كرام هدننزو راوز ( رایملا ) ردیمسا یس رف كنهسک

 دساف سان ةنايم هدننزو لعافت ( رباقلا )روند هننراپلا هربخذ ردمج ندنآ ید

 دسف اذا ممنیب راغ لاقب ندهیانعموت ندر ءامنازوب#م هکدتن ردهنسانعم قلوا ابتو
 (ةریاما ( روند هنسدنک ود و هتسیننل ول یاب و دو نلیدد هدننزو ههاع ( ةراولا )

 ةربسلا هب یا اذا هرام لاقب ردهنسانعم كمروتک هربخذ همدآرب هدننزو هلعافم

 یو فلم هج رک هکرید حراش لعفام لثم لعفف هاکح یا هریامو ءرباس نولوشو
 هنریاسساسالا ف لاقو ردنغل هتسانعم هضزاعم هرباع نکل یدلیا تب قرهلوا زاج
 میل جم دن راع یا هنر امو

 رد هنسانعم كلبا ناڪه وس ا یڪف كنون ٢ راثلا ) ( نونلا لصف ۲

 ردروک ذم ها هد زور ویص ) رولا ۱ هحاه تحاه یا : تراتلاقب
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 یاهم كانون یک نولاخ شلریو یرهم هرب كنب ران یب * امتمدخ یدحا
 یسهبلاطم رهم هدفدلوا لخاد هفافز بویلبا ح وز نواخ حار مدآرب هکردو

 بوکح یارب كلان نالوا هدنرلفایا كنءرو رم یبوز نامه هلکلبا عانتما ندیلست
 هتفاج تیام یدلیا لست یسفن بول وا راداش ر هدکدلبا اطغا وند رهم اکس هنسا

 لامرادفم رب هپ هسکر خآرب هسکرب هدزواقلوا یربظن كلوب رونا وا ب ر هدنفح هسک لاب
 نوکرب یدلیا ج وز یزف كمدآ لوا نربو لام هیارو نم لاعیندلوا بودا اطعا

 ةروهماک * هدرب نانلوا ناما لعکات هلکلما نانتما هللا رهم یکیدلیا اطعا هبهرو نم
 لاق كب یرهم هدننزو هنیفس ( :رمهلا ) یدلوا لئم برم لوق * اها لام نم

 روند همدآ رهاعو قذاعو دانسا هدلع و راک رهو روند هنوناخ هرح نالوا هدایزو

 لاقب روید هعزوب هربجو رهام كبو لع لکب قذاح رهام یا ةریهم لجر لاقب

 ( روهلاو ) هدننزو رهق ( رهلا ) هلاصف رولک هرهم یجج ديم اس یا :ریهم وه
 لاق رد هنسانعم یتلوا ذاتساو قذاح هلیصف كرايم ةراهلاو راهناو هدننزو روهظ
 اذا ثلاثلا بابلا نم ةراسهمو اراهمو اروهمو.ارهم "یشلابو "یلا ف و "یشلا رهم

 هرک رک هکرونید هکیک نالوا.هدنسهئروا یکوک كنءود هلی كيم ( رهلا ) قذح

 ىج رونید هنیرغ كنيزوب رف لهجوا رهمو هباه رونید ید هرهم اک او رید یخد
 هنکحوی و نولوق هنکچ وک کروند هنيدلو نسق تآ رهمو هدننزو هع رد» رهه

 راهما ی روید هنلود یکلوا كا كن هاد اید كت [ لوق ىلع روث وا ریبعت یاط

 هفشوب هرهمو رونید هرهم هدشنزم هاه رولک هراهمو هللرسک كيم رولک راهمو
 مج زنم ردیسرافوب لوق یلع رار دا نیزت بونا وخ كي ندنآ یم هفناط ناوسن رونید
 الو اردا لامعتسا ید برع ردموسم قدهلوا ینزاف هدناهرب اعفاو هکر د

 قیقع ندنعاونا قو ضعب ردذ وخأم ندوب یریبعت لهم هعاخ a نال

 قرەلوا برع ینظفل رهه سو ینبم هنغیدنلوا داع ندراعحا یه وقم یتایلس و

 قفلوا ریبعت مخ هکلب رددلوم یرلک دید مدلیا ریهع ینونکم الثم هللاعتس)و فرصت

 هلب رب یرب یک ج وطسوا هدنکوک ردیعج كن رهم هدننزو درص ( رهلا ) ردنحاصف

 نالوا رتیعت قادرطق هدنرلجوا كراهغروبق لوق ىلع هرااصفم همردشقوص شعش رک
 رد نادیح نا هدنن وه رع ه رهم روال وا نظ یراق هدانععو و رونید ه رلکک هعقشم وب

 ردیوسنم هتعاج لوا رءهود یرلکدد هب هم رد رلفراعتم هلکن ] رذردب تعاجر

 رونید هبادغب لزق هبرهمو رولک یراهمو راهمو هدننزو یراکس رولک یراهم یمجج

 هدننزو هنیهج ( هریهمو رهام ) روید هغاسق نالوا ییاط هدننزو نسحم ( رهما )
 كيم ( نا رهم رم :) ردیدآ مضومرب هدشزو روشق ( روهم ) ردیرلعا لجر ییا
 هدنساضف ناهفضا, هلاک كيم ( نارهم ) رددآ یاچرب هدنسهکلوا دنس هلرک

 س
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 ,كراا رق عقاو مدنی اعم دياز رهس هدنع رومو E ادا فوصلا رام لاش رد هنساتعم

 بارلا رام لاقت رد هنساذعه قلرواص توزوت قارمط هاوه رومو ردیعسا لحاس

 هلاسااذا مدلاراما لاقت رد هنسانعم ققف ۲ هایرسک كەز ( ةرامالا ) را اذا اروم
 هنراتا اذا بارلا عزرا تراما لاق رد هن سانعم قمرواص قاربط هاوه لیو

 بولی رواص ها وهو روند هرابغنالوا دد زم هوا یر هداوه هلیعح تيم ( رولا (

 كباچ لشیوروب مالمو ناسا هدنزو هراود ( ةراوملا ) زود هغارپوط شمزو"

 فیفخ هدننزو راد ( راملا ) ةعيرس ربسلا مىا ةراوم ةقان لاقت روند هبهقاب
 لخاد دفا فیفخ یا رام میس لاق روند هقوا رؤمو لخاد هماسحاو ذفانو

 لاق روند هنوناخ قاربو قآ یک ناص ےس ندب های ددشن ( ةيراملا ) ماسحالاق

 یمهلوقمیوتو كون ندناویح هدننزو لاعفنا ( رایعالا ) ةقارب ءاضب یا ةيرام ةارما

 یو ناویحو فتناف هتفتیار اعاف ریولا ترم لوس ردعواطم هتسانعم قوت

 (ءارولاو) ( ةرولا )طقساذا هبادلا ریو اما لاش رد هتسانعم قمهلواف بولیک ود

 نوسلوا ولوا لرکو یربد رک رونید هنسیتنلو كنکو نویف يمص كرايم

 لصالا ىف ردیعسا عضومرب هبسک كيجو یصف كنپسو كنار ( س>سرام )
 یر مدار هدنزو لعفت ( روتلا ) ردشفلفدحاو مسا بولوا مسا کیا یک نمرهمار

 بهذ و ءاج اذا لحرلا روم لاقب ردهنسانعم قمروا هطلواو كمك بولک هوا
 یوت كنهاد دوخای قفلاص بوبانیوا هلوص هغاص یسهلوتم یولو لق هدندو

 ٌدیادلا رب و رو« لاش وا ةر و دن بهذ اذا رعشلارو# لاعب رد دنسانعم قمهلوات

 : رفا لاق رد دنسانعم قم ربص لدو یف هدن زو لاعتفا ( رابتمالا ) طقساذا

 ردیدآ هن رق رب هدنسحاآ ون ناتس زوج هدنزو لابز وح ( نایر وم ( ا اذا تیسلا

 ( نایروم نایروخ ) ردنداروا یایرولا بوبا یبا نی ناهلس یریزو یسابع روصتم

 هدننزو رېل ( رهلا ) ردیدآ هریزجرب هدشبناج ناتسدنه كنع رحم هلی كيمو كلاخ
 زونل وانییعت نیب اک زادخ کن لد نانل وا نییعت هدنحوزپ نوناخ او قادص

 هدندقع حاکن زول وا رد صم رهم و قادصلایا رهمآ اھل نیع لاقت ردر وهم چچ

 كيو زره ) راهمالا ) ارهم اهاطعا وا | رهم بل لعح اذا لوالاو تاقا بابلا نم

 لعحاذا ةارلا رهها لاش رد هنسانعم كيا نييعت رې نوحا نوناخ یدو دار نت

 رد اراهما اهرهماو هنسانعم ارم اهاطعا راد ارهع اهرهم ضعبلادنع | رهم اهل
 راهماو هدک دلیا وز نوناخر همدآ رب هرزوا رهم یعب رم ىلع ه رغ نم اهحوز

 هقانلا رهما لاش رد هنسانوم ك٤د رده رهم ییعب كلبا تدسن هنس هلسف هب رهم یهود رب

 ةروهماک x e هبمو روند هب ولاخت شف رب و ی رهم ( :روهما ) دی رهم اهلعح اذا
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 لوشو لکلاب غوہصم یا رکتءو روک+ بوت هلاقب روئہد هبهنسن شمایوب هیا یا
 هفلوا هدولآ ھرانات دراراکش ییدلیا لکا و ذغا هک روئلوا قالطا هلالسرا
 هناکسیارفلا امد اطا راص اذا روک دسا لاق هوا شاپ 4ا یئآ هک بوک
 ةهسک ابو مش هد زو وفم ۸ رها كنههددم ءارو كوم ) یروکلا ( رکا مبص

 یدشلوا ناپ هداروا هکهث ردفالوا رکذ هدنسهدام روک نالوا باوص دوځاب رود
 تب شد هدلم کیا فلوم هفثوا بهاذ هنسهدایز رلطهبو هتلاصا كم راض
 رددنفلع باود کرد ما توا قثمزو عونر هدنزو هر ( :رکلا ) ردشلیا

 هيام رخ هزاآ شلوا هابتو داف هرکم و ردروکم یفیص مجو ردرکم یسنج عج

 نسحاام لاش روند هردلاب نوزومو فیطاو بوخ قرهلوا هجابقو هحولطو روید
 هکروند هنفروق امرخ شمالسشب هفلوا بطرو ءانسلا ةظيلفلا اهفاس یا ابترکم
 رک ذ هک رونید هنجافآ امرخ لوک هرسنک كم ( ةراکما ) هوا هعکب زونه
 كت تناک اذا ةراکع ةلخم لاقب هلوا رولوا ناوارف یفروف ییدد هرکم نانلوا

 لوق یلع روید هنوناخ نالوا یلمروشوی دو یلکنرید كب یسهینب ( ةروکمما ) اہترکم
 دنوق یرلنا دوخاب روسنید هنالوا هچیهرکدو همکنرکت یک یلوط قابق یراردلاب
 يا :روکم ةارما لاق روید هنالوا نکرک و قي و زانقط یماضعاو مادناو
 يدع ( رکلا ) ةعضبلا ةدیدشلا قلمنا ةجعدلاوا نیقاسلا :ریدتسلاوا قلا ةيوطملا
 |( ریکقلا ) جا اذا عبارلا بالا نم اّرکم "یشلا رکم لاقي ردهنسانعم قمرازف

 نالف لاق ردهنسانعم یهالفص هدرهاخ پود راکتحا تابوبح هدننزو لیعفت

 كعدءا باضخ هدننزو لاعتفا ( راکتمالا ) ثولايف بّوبلا رکتح یا اریکم رکع

 لاقب ردهنساذعم كلکا لالغ هالرو بضاخا اذا لجرلا رکتما لاق ردهنسانعم
 ( رولآ ) ردفورعم رهشرب هدناربا هدنزو نابصم ( نارکم ) هئرح اذا با رکتسا

 پوراو هلثعرس یک هغلاط یرغوط هفرط یکیا ندنتهج یضرع هندن رپ هدننزو روج
 اذا اروم روم "یا رام لاسقب یک یبا ولهقیقد كتعاس رالج رد هنسانعم كلک
 ی اذا لسحرا رام لا رد هنساذعم كلك هتسهکلوا دت مدآرب و ضع ي ددر

 لاق ردهنسانهم قفتلاچو یرج اذا مدلا رام لاقب ردلمعتص هنسانعم رمټ آو اذحت

 ءاملا رام لاقب ردلعتسم هنسانعم ققا هنیزو رپ وص و برطضاو جام اذا ءالا رام
 اذا یشلا رام لاقب ردهنسانعم كعربد هنوا یربو ضرالا هجو ىلع یرح اذا

 ردلوعفم ینعع ردردصلاپ همس رونلوا قالطا هلو ناسآیوتسمو كولم روسو ك رح
 قشموب و یوسلا ءوطولا قیرطلا یا رولا تكلس لوقت نوجغیدلوا ددرت لحم
 بیوصت لوا هلیدایع نيالا یشلا حراش هنسانعم نل "ی روتوا قالطا ههنن

 قلوب كوب ندناویح روم و رددیوم یراش لوق هراوم ینا یرکذ و ردشلیا

 رد هنسانعم
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 ولزوط و منت دللباو مظعلا ردكتب یتح اصعلاب ارض اذا لوالا بابلا نم ا رقم زا
 كما رقم لاق ردهنسانهم قبا هر ومالص و لس بوصاب هرڪا سم ینلاب ۰

aUمس یا رقلاب هلثف لاش هنسانعم مس روک هرهژ رقم و لا ف اهعقن اذا . 

 كلا هرومالص بوضإب ه هک من یتلاب ول ژوط یتدوب هلرسک كەر ( راقمالا )

 لاقي ردهنسانعم قلوا یبآ هنسن رواه رقم ییعع ةطاملا دکعسلا رقما لاش ردهتسانعم
 رد هنتسانعم قوا زسداد بودیک 15 یک عط < ددوسو E اذا تارا

 روند هکلینک ا دوخای هفلیحا هلنیتف ( رقلا ) هبعط بهذ اذا نمالا رقما لاق

 كہ دوسخای یشک | كب هدننزو نسحم ( رقملا ) هضوجوا ةرارم یا رقم هف لاق |
 ه داوس نالوا 11 ییوصو سه وا ضماح رقذا نب یا رفع ی لاق روند هش ا

 روښد هب هشا نالوا زآ ییوص كاذک ءادا لیلق راص اذا رقم نیل لاش روند

 هدلوا یانعم هليا ةع هدننزو فتك ( رقلا ) ءاملا ةلیلف تراص اذا رقم هیکر لاق

 هين هربص لوک لم روند هب و راد شا فو رعم یراک دید رص رقهو ردفدا رع,

 هدنن زورا ا( ر رارقمالا ) هنسانعم م مس نود هرهز در روید هب ةد وا دن وکرپ

 N Tl هک رو اشا ققق بولاموط یک وغالقوا یرارنط كنود وک
. 

 ,یپآ هدننزو روغع ) زوقملأ ( ھهق ع ۳ اذا 1 زا لاق رولوا

A 

 وص كن رۆ هععآ هدنن زو لاعتفا )هر ر اقعم الا ۱ رک یا روقء وه لاق نود هش

 اذآ هک را أر ةتما لاش رد هنبتسابعف ا ا یتسیغاشا هدک دنک و د بولیکح

 :هٍ|یح A a كناکو ی ۷۹ كود a <l ( فۋ اھ واھ, حر نیح اه رفتحا

 كل وم هعددت اذا لوبالا الا ي نه | رکم 4 رکمو رکم لاش رددتسانعم قعادلا هلا

 و و و كجا فوص نر قم ها يح ا ۳ م هر و هتئاب هد ری اضف

 روجنلوا یربتا لین لعف هدنفح كن آ هلا قرص لوا هک رددوجم رکم رادعوت ییا
 ۱ عف AKS نا رکم یربو [ یر ۳۱۱ ری ا لاق فالو لعو

 رکمو [ هلهابالا "یسلا رکلا قيعالو ] لجو رع لاق كاذ:لعو رونلوا یرح حف

 یا یزاردلاب كناست او رد هنسانعف ه غم رونی د هروماج یزم رق اد نالوا ریډغت ی 2

 هنم و ردن رابع ندقل وا لس وط واط زرد را قلوا واط هززوا تک ازنو نسح

 ردا عیب ا یل قلصیصو | ۳ اهدا 0 نقاسلا ةو 2۳ لاقت

 قربدافو لراه لراه یک وز وک OY كنالشرا و رفص ۱2! هب کم لاقل

 قعرا وص یالرت و و یفن توص یادسالا ا Xa قدهدا لوقت رونید هم نم دل راه

 روند هیسک دنا یحو رکم ll ( اهاقس اذ ا ۱ رکم هضرا رکم لاق رد هتسانعم

 لی یا رک ام ربع لاق رود راوی هریخذ دوای هیدلفاق ولک ول مزوا یروقو |

 هد و کا کیلو روکش ) زرد ةغلابم هدننزو ر .AS ناکا ) بلا
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 زا یک وا را

 یر زا ی

 كلر نالوا ربما یزووک یک رغم هک روند هکنر نالاچ یزمرق هرم كپم

  بمشب نول یهو ةرعم هب لاقب رولوا هج ویوق ند و هرقم هماعا تیام ردفج هوا
  شرترو پوکا یزوک یزو, ندفلتف راط هدنن زو روک# ( روما ) ةرخا لا
 | 4 يه كيم ( ةراعلا ). ابطع ابطقم يا اروم هتأر لاقت روید هیوشک نالوا
 نخ و ىف كه ( :رفلا ) هسارم# یا ةراعم هب لاقب رونبد هفاوا نیت و دب
 روذید هدوماچ یزمرف نالوا بیعت یئآ ردزاج هیه* كنیغو هیوکس كەم
 ملک یب هدماش و روند هبالوا فیعط دواب فیفخ لوف لع هرو مفاو

 هب هلن شا ابو ها یثآ هد زو م٠ ) رغما ( رد,دآ مش ومرپ صوسحم هتعاج

 :هدنکلنر ینآ هد زو تدحم ( رغما ) ؛رفلاب غ وبصم یا رفع بوت لافی روند
 عف ( فلا ) رغما نولک هئول ناك ادا رفع مس لاق روند همر نالوا
 قاقنالو لوغ لع روبد هکنر نایاوا یزمرق صلاخ هی كيم (ةرفلاو )

 دلها ردگن ر نالوا رمبعت یزفوک هدرناسل روند هکنر نایلوا قاص تولوا :

 عصا سيل یا :رفنو غم هئول ف لاقب ردنجهلوا یسیوق وو یزهوک قجآ ءم
 هسمدآ نالوا لزق یتیردو یراق هدنزو رجا ( رفمالا ) تردکب,:رقش وا رجا
 روید همدآ وله شاپ نالوا ث رج هدنهج و و روث وا رمبعت لیح هکر وند
 فايس ضا ىف ةرح ههجو ىف یذلا اذکو دالباو رمشلا رجال یا رفما لجر لاقي
 رقم نل لاق روند, هدو شعشراف ناق لبد تلع رب هدنزو ريما( ربقلا )
 یدوس هلدیستاع ناوی هریک كنمزمه ( رافمالا ) مدلا هطلاخ دق جا ناک اذا

 اهل جا اذا :اشلا ترفما لاقب زدهنمانعم كايا روهظ یزمررف هلغاوا طلع لاق

 مهسلاب هنرفما لوقت ردهتسانعم مروا الا ىلع هللا قوا هيكربو رغم یهو

 4۱ ویح ندا ر وهان ل رق طلت هل اف یدوس هدنزو نیک ۲ عما ( هتفمآ اذا

  یداثعم كلما نوهظ ىم رق قشراق لاق یدوسص هدنزو بارحم ( راغملا) روتید
 تراصاذا راغم ةلخم لاق روند هحاغآ نالوا لزق یماعرخو زونید هناویح نالوا
 لاق رد هنضانعم : كجك صام هینوکس ڭنیغو یحف نیم ( لا ) قلا ارج
 سواهدننزو ءار ( ءارفع ) عرمساو بهذ اذا ثلاثثا بابلا نم ارقم لحرلا رم

 ارو ناجا( نارفن) ردیتسا یسهدلاو رشد طم یا_مش مك كن هک مان یدعسلا
 | هدننزو لیعفت ( ریفقلا ) ردیدآ مضومرپ هدننزو هرخاف ( هیغام ) ردیدآ لجررب
 "کل ادبعندهوما هک هجن رد هتسانعم كلا داشنا یتراعشا | رغم نیا سوا نانلوا رک د
 ردکید ها رغم نا لک ادتشنا هک ردش د رب رجا ان غم هرعاش مات رب زح ناوم ی

 بو روا هنن وی هلککد ثكناویح رای ك ەدآرب 4 وکتس كفاقو یعحخ Ps ) رقلا )

 هقدع رقم لاق رددت داعم قعافوا بو رمق ینکیگ هرزوا هحو قوا, عاص یپ رد

 سست اس سس
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 تام هک هلوا مولعم ردلکد ضع یعو و روللوا قالطا هن راریک كنس هقناط
 اف ترضح ةفيلخ ردساتلا سان ساپاب نانلوا ر ابا هک باب هداراصت
 ظعاو سپقو یتفم فقساو یضاق نا رطمو بهذم سو دمج شا ایام

 هنسن رب هلرحف كنيعو كيم ( رعلا ) ردهدنعق وم نذّوم سامو ماما قیلئاجو یرقمو

 ارعم رفظلا رعم لاقت ردهنسانعم قمقح پولیریآ ندنرب قثرط هلسس قنفوط

 یسهلوقم كلي و یوئو لیف هدهدوکو هباصا "یش نم لصن اذا عیارلا بابلا نم

 هد هیصان و لق اذا ومهوحو شیرلاو رعشلا رعم لاق ردهنسانعم قلوا هجزآ
 بهذ اذا هیصانلا ترعم لاق ردهتسانعم كيك بولیکود عوج كحاص نالوا
 رونید هغن رط ناقح ندنرب هلغففوط هبهنسنرب هدننزو فدک ( رعملا ) . اک ھرعش

 شوقو یرایوئو یزالبق هدنسهدوکو اض "یش نم الصان ناک ادا مم 0 لا
 شیرلاو رعشلا لیلقلایا رعم ریاطو لجرلاقب رونید هنالوا هجزآ یرلک ای هسیا
 دقراص اذا رعم رعب لاق روند هنشک ود یرلیوت ندناویحیحاص نابط ی هود

 لیلق ,لیخ یا رعم لحر لاش روید هسک نو لع نالوا رکا لیلقو هرو .
 تشرد و د ینعی ولتراعمو روند هثیش نالوا رونقوط بوکد قوح هریو رر انا

 (راعمالا ) هساکش و هوش یا هراعم هیف یا نعز رعم قلخ لاش روند هیوج

 لاش دود نام قلوا 11 یعهلوقم یو و ليف هدهد وک خذو رک كره

 قلوا اون و رعقف بویلاق یداوز و داز كفدآرو لة اذا شيراو رعشلا معما

 رق هلغمانوا یرئا تاب هد رو هداز یتفو رقتفا اذا لحرا رعما لاق ردهتسانعم

 تاب امف ینکی ملاذا ضرالا ترعما لاق ردهنسانعم قلوا هجزآ دوخاپ قلوا
 اذا الالف رعما لاش ردهنسانعم كلبا دروکوز هلبلس ینلام كمداریو ابناب لقوا

 لاق ردهنسانعم قموق ريق یک شاب لک تواالتوا همان یریرب یشاومو هلام هبلس
 یندو هدننزو رجا ( رعمالا ) ىع اه عدن لف ارنعر اذا ضرالا یثاولا ت رعما

 روند هرات : ولو ۾ رايق شک ود و رود هباویح و ناسنا نالوا هخزآ یرلیو و ی رالیق ۱

 راق و تا لوس و یک زعم ۳ هنهاکود یرلپ و ندنا ویح نالوا فذتخا تاذو

 یی رط ندنس قو و مس هکر ون د هنغن ط. ك هیاد لس ی یمهلوقم

 هاب هدنن زو ا( ا ( دل وا شعر و توق راص ریو یک قاچ دک ۰ هرزوا

 هلک اهر عش ةهاذلا یا ءارعم دیصات لاش روند هب هیص اب قالزید 7 ی رای

 ردهنسانعمقلوا ربقف بویلاق یشاعموداز كمدآرب یخدوب هدننزو لیعفت ( ریعقلا )

 یسهرهج هلیبس توادع و ظیغ مدآربو هداز ینقو رقتفا اذا لحرلا رعم لاقب
 كنه رهح ليس توادعو ظیغ هدننزو لعفت ( رعّملا ) رد هنس هنسانعم كليا رعیغت

 (ةرعلا) ىنغتف اظیغ هريغ یا رعقف ههجو رع» لاق ردهنسانعم قلوا ريغتم کنر
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 (O كاولا ربثك یا روط« لحر لاش روید همدآ ندا لاعسا قو

 هرو: نالوا رولپ۔ک ٽعاسر بوذا تعاسر یک یدو زاب هدنزو رطاقتم

 هدننژو ربع ( طلا ) یرخا فکیو دعاس رط« ناك اذا رطافم رطم لاقب روتبد
 هدیس راف روند هسابل تسوا ناث وا ربت قل روم هدش زو هنکم ) ةرطملاو (

 رطلانم هب قوت فوص بوث وهو :رط+و رط« یلعامو تزرب لوقت روتید یاراپ
 لاش رونید هنسهلوفم نیکاو ناكم جاتحم هروب هيسهينب لعاف مسا ( ,طقسما )

 لاقي روضید همدآ شوجخو تک اسو رطلا ىلا جاتحم يا رطقسم عرزو ناکم
 | طقس هءاچ لاش رونید همدآ ناسحاو ريخ بلاطو تک اس یا رطخس لجر

 رطقسم لجر و "یش لاقب رونبد هيهنسن شماضوا هرومشب و هربا ابلاط یا هئم
 روئید هری زراب و قحآ هلیسهینب لوعفم مسا ( رطعسما ) رطلا هباصا دقراص اا

 لسجررب و سرفرب هدننزو نطفتم ( طلا ) رهاظ زراب يا رطقسم مض وم لاقي
 هدشلزو لفق ( رطلاو ) هدننزو هلك (ةرطااو ) هدنژو هر ( ةرطلا ) رددآ
 روئید هب هبرق هلاحصف ( ةرطملا ) هتداع یا ءطم اذه لاقب رد هنسانعم تداعو باد

 ( رطلا ) رول وا قالطا هنطسو ضوطا ةرطمو ةب هلا یا :_طاا نم برش لاق

 روئید هنسلبنس نافراص ینعی هنسهلوبنس كنهغ نانلوا ربعت یراد هیض كيم

 ندبا تموادم هتفاظن و لاستغا دوخای هنلامعتسا كاوم هدنزو هح رف ( ةرطملا )

 ( راطم ) فظألاو لاستغاللوا كاوسلل ةمزال یا ةرطم ةأرما لا روئید هنوتاخ

 لوق يلع ردب دآ یداو رب هدنب رق ف لف هدنزو مت ) راطمو ) هدنن زو باغ

 د وا ردیدآ عضوم رب صوص# هي ون نالوا «دنزو ماطقو ردهدننزو باو

 یهبصق یأر نمرس هدننزو هنیفس ( ةرعطاا ) ردعقاو هدننایم رکشب ونب هب ون

 ۷ رطم ارب ز ردسقل وا هب رطم نالوا با وص دوخاي رددآ هب و ر هدنسیحاوت

 ه رقر هدن رهاظ رصم : رهاخ ( هرطمو ) ردیسهد ک ان یبرافنا یتابیشلا ةرارف

 هدتننزو هما.( ةراطلاوذ ) رددآ كغاط رب هدنزو هیاصع ( ةراطلاوذ ) رددآ

 ( راطلا ) ردهبرق ر هدهیصب هد زو هبا” ( هراطم ) ردیقل یسهقانل اش مان هغب
 راطمرتب لاق رولوا قالطا هبییوق كويب یزعا هلاه ( ةراطلاو ) هدننزو باح

 ه روع خاتک و هطیلس رفز هدنازو ریمطق ( رب ر طلا ) ) مفلا دعساو یا ةراطمو

 ىم هیددشت كناطو یعض كيم ( یرعطلا ) ةطيلس یا ری رطء ةأرما لاقب روند

 هب رقرب هدماش ) نو رطام ( رداعد صوصخح هبا یعآ ناییص .r هاقستسا هدنز و

 ( روطع ) ردطلغ یسلیا تب هدنسهدام رظن هلکلیا مهو نورطان یرهوج ردیدآ

 نده ات هدنن زو رب ذ ( رمطم ( ردیقل قشمدلا یشخا ج یالا مالس و | ندناور

 یداصت رددزاب ز هد هلک كيم هدننزو نارط۶ ( نارطم ) ردیعا تاذ یکیا



+۳ 

 یقل ۳ 9 دل ءط كنات ( ) ایکلهایا اهیضم لاق رد هسا نعم كلوا

 رد هتنایعم لطابو رده هدننزو فک ( شالو ) هریک تیک ۴ رضا ( رداسنخ

 عاباو ردلک د عابا هدرلن ون ارده یا ارقام و ارم | موج هفدبهذ لاق

 ارم اس و ارتد اوت هدخ لوش رودلوا لاج شا هدا یر طو هزابقردلوا

 ) رظذا ( رد دآ هداب رب هدالابح شفر هد ژو هج و ا )ایر ۳ اض یا

 رطه. ردندیماسا رطمو رد راطما يج هنسانعم ادعا ءام روند هروح یف

 یا نارطمو یوافطلا مو ردنداخا سماكع ن طعو لاله/ن رطمو يلا

 اس
 E رطلا ) رد رلذدحم نوع فر رطمو نا 1 طمع و 9 ی ۳ لاس

 | رطم اعلا م ر طم لاش ندادن دنا و ۱ وا هر و« a 3 دراج 2: هو هدشن زوآ

 یرطم هلغنوا لس هدتعقنمو ريخ هدابوو رطااب مسباصا يا لوالا بالالم

 هنم هیاضا ام ردا ریذو اریخ هم رطامو هتسانعم رغ ینیاصا رارید ربع نالف
 اروطم لحرلا رظم لا رد هتسانعم فک نو روهلظ ) روا N ريد

 سرف)ا رطم لاش رادهننمانعم کلا ع 0 زطفو تهذ اڏا ضدالا

 ۱ ۳ تا
 شوفو اه الم اذا

GOAL ۳۰ أ « 1۰  
 هد رقلا زط لاش رده اعم قد زدن ونج قد رو

0 

 لاق ۳2 زوم رد هنسانعم ابا لو ۱۳ لد داوه یک

 ا ا هنشاتعف 0 9 تا ی هنسار و ام وه اه غارت 5 | رب ط) f کف

 دون هدننزو لعفت ( رطقلا") هذحا یا هب رطم نم یرد اال لو رووا لاتا
 تمرس هز یک نوب نف شوفو بهذ اذا aa لاقي رد هنشانعم كنك

 يالا شرا وا رھا ق رنا طلا ا ا ار ها
 یب هتاخد ات ارم لاع ردا ا تاک راد ا و ی

 اد تم ی و رو ؛ نوا كلن لوق لع ع قات وط هروبو است اوت

 تعرس هدننزو راطع ( راطنا ) هدرمل هلزروا رطا ضرم ادا لح لا زط لاق

 ( راطمالا ) هادع یا ناظم سرف لاقب رونبد i و وا نس ام

 ىك ییذلوا صوص# هرات رطم رد RR ردا دن یک یو رده

 ان رطما و ]لات هلوق هبنمو اها مه رطما لاقب ردصوصع هناذع راطبا
 ردلیعتسم دنسانعم كلر یس كمدآرب و [ نرذنلا رطم ءاسفا رطم مغ
 هنبانعمتلبا توکس بوکید ر ینساب مدآزبو هزیبح قرع ادا لح زا رظما لا

 قلوب شعاب ارو یرب رو تک ق رطا یا رطهاف الو تا لوقت رراړعتسم ۱

 رطالاو ) هدنزو ناسح 0 طظ ا ) اروطم هدح و ادا ناکا رطما لاش رو نام ی ار

 ّس رطم و رطام و رطع 9 لار 7 ا دن وک رز هدنن زو ® ؟ (رطلاو

۱ 

 یکاوسو رمطم یا ر وطء ناکم لاق روند هناکم شای رو 1 1 روطما ) رطمودذ
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 یراکدد منوم کسا اا کردا ل 2 روش معم هدالسو رد رد کت هک مای طو

 سم وب-او یهتا رد» رھا ی ما لس روس ب وا وا یا كل و ایئاح رده رخ

 دلب رول وا یف رج و رک ذم هاو هب رادعا دوش ردك و ردق سصنم ربط ىف

 ناب هعهاکو روند یراصم و دو كنو رود ی ستم هدو 4 راتعا دالباانم

 ا هفو ڪڪ رس هپ ها ( نا ما ۱ ( یراصمو راصم راج لا رو وا فتح

 هبا یثآ هد زو مق ( ریا ۱ ر دن دم رب ( سوم و هاب روت وا یالطسا هو رس

 دزو ربما ( ریصلا ) رصلاب ع وبص« یا رص بو لاقب روند هب هئسن شیاپو

 یابا عج و يضف كو“ روک نا مدهو «ردما یی هنسانعم ءامم روند هفس رب

 نامعم ) رلیدلیا را تماو ذغا ند رو ریس یو رم هک رد ج راس رولک نراصم

 ر دیدآ e هدنب زو هنیفس (ةربصملا ) ردیعسا امرخ رنک ع ونرب هيم كيم ( رافلا

 رادبا یرنشا لاق زدهتسانعم دودح ردیمجح لرصم هدننزو لوصا ( روسلا )
 نالوا هدنسس هج كييف تآ هدنزو رته ( ةمممْلا ) اهدودم یا اهروصء

 ةض لا هلوا روشلنیلاف هدرپ ضعبو بولجتا هدرپ شعب هک رونید هبهرغ لوش
 رود هش هدنکآرپو قنغاطو عض وم نم ظلفتو مضوم نم قدت تناك اذا ةمسعم

 هبارمش یک ا هيف رله« ( ةراطملاو راطصاا ) ةقرفم یا ةرصقم لبا لاق
 هدیمور نکل یدلیا رک ذ ید دنس هدام رطد یو فلوف هنسانعم هضماح رخ روند

 هنیتحفو 4یوکس .كنهمعم داضو ىف كيم ( ملا ) نوني هبمريش ولتط راطعم
 پوتوا زونه تلاعو رددنصانعم قهراغا بویشک | دوس هدنازو دوعق ( روضلاو)

 هرجخ تیفیک و كلذک رولوا هدنسرون ید بودیا ادیب نالتمرکک هغمالوا دروب

 ایظموا رض یضهو منتهو ذیلاوا نمالا رطم لاقل رولوا ضراع هدهذيبو
 هدننزو ربما ( رهضلا ) ضیاو ضح اذا سماخاو مبارلاو لوالا بابلا نم اروضمو

 دود هدوس نالوا یتهرکک بولوا یشکا ( رضالاو ) هدنزو فدک ( یخلاو )
 .ط ۸ ساوه TE هابروح لوش هد زو قس( هرمضلا.)

 ip ay نوف نا هلی .كيم ( :راضلا ر ولياق ید دوس هزاب کااضعو

 کا ردیردپ كهیق رب هکددرازن نیا هدننزو : رة ( منع ) رونید هبیدنق ۲ ندا
 صضا رج هکبجا نضام نبل یدنلوا نایب هدنسهدام ج هک رد ید ءا ا رسام

 هل وا پیرو خخ

 هدن زو لعش ا ( یدنل وا رییس نوعع*بدل وا ضاب i دوخای نوعیدل وا

 ردخانآ هطوخ یتسدهدن بيضون ح راس رد هتسانعم كليا بصعد یک یعدلیف مام

 سد یو ردغالم ید بضغت هروک هب هدام نکل بت ادا مو نالف E لاق

 هسا ق رستم در هدنن زو لی ( را 1 لو یک كلنا هنس و

 كلبا

 س سس : ا 5
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 یک کرک یاب هکروند دضرا لوش ( رال ) رد رکدلیا رببعت هتخ ۵ اناوعا

 ضرالاش هلوا ردبا زارتهاو تکرح یک رحم ةجوم هلفاوا شفلتوق بوناق هیوص
 ( رصلا ( رطملا نه تورو توتسآ اذا كلد و اساس زيه ادف تراص اذا ءرشام

 هک و قهر ساب نايه لوق ىلع قعاص د ود هل رلح وا تم رب ج وا هدننز و سصد

 اذا لوالا بابلا نم شوم ةاشلا وا هوانا رصم لاق رد هنسانعم قعاص هایم رپ

 یرمهکلک رکو كنم تآو طقف ةبابسلاو مابمالابوا ثالثلا عیاص الا فا رطاپ ابلح

 ج رضساا ذا لوهعا هات لع سرفلا سهم لاق ررليتسم هنسانعم قم رقح دح راخ

 ةقانلا رص لا ردفدارم هدلوا یانعم هللا صم هدنزو لعفت ( سصقلا ) هرج
 هژاطعرصعو "ىلا مص لاث ردهنسانعم قلوازآو قلازآ هنسن ربو اهسصم ىب
 قلحاطو حین اذا "یشلا سص۶ لاش ردهنسانعم كلیا عیش ی هنس رو لق ادا

 رد دنسانع» قعاص یدوس هیق نالف هدهعو اوق رفت اذا موقلا رح لاق رددنسانعم

 هکر ددنسانعم قلوا رهش ریربو اهعرض قناللا اياق بلح اذا ةقانلا مص# لاقت
 هدلوا یانعم هلا یصء هدنزو لاعتفا ( راصتمالا )رک دیس اک ردیعواطم لربصء

 كنهددسشم مو كنه ( راصمالا ) اهممغ ىنعع ةقانلا یصتما لاقب ردفدام
 ردشفلوا ماغداو باق هه هرزوا سایق ریغ ردهدنزو لاعتفا دو هکهبرسک
 لرغلا سصما لاق رد هنسانعم كفلهراب بولییغاط هلتف هلتف كلبا یک یسهلک راتما

 ندیده زا ازا یدوش هل زو رویضا( روما او نا عطقن یا میس اذا
 روصمو یصام :اشو ةقا لاق روند هنس هلوقم نویقو هقا نالوا رولیغاص من

 ر دامو رولک رتاصمو های رسک كيم رولک راصم ج كروصمو ناللا ج ورخ هیطب یا
 زجاح یا دام ام لاق روند هثیش نالوا لئاحو نحاح هدا هنسن ییا

 الیلق اهعطق اذا هتیطع ضم لاق ردهنسانعم ققلازآ هدننزو ليعفت ( ربصقلا )

 اورصم لاق ردهتسانعم كلبا ره یررب و الیلق رلیلق هاطعا ساسالا ف لاقو زلیلق

 تآ هدنآ روند هلم لوث هلیعص كم ( ةراصلا ) ارصم هولعح یا صف ناکلا

 ةراصلا ف سرفلا ضکر لا هلوا رونلوا جا را یزیه یکلک رکو هلکمردترکس

 هدننیب هنسن کیا دوب هلنرسک كيم ( رصملا ) ليملا هيف مصع یذلا مضولا ىا

 روند هروتسو دح نالوا هدنب ضرا ییاو روند هثیش نالوا لصافو زحاح

 تیالو رک زدم رایغ دیا و ره هکر د هنسانعم هروک و هنسانعم ءاعو روند هباقو

 رهن مدمو رونید هروماچ یزعرف_نانلوا ریبعت یشآو رووا ریبعت قاهسو
 دوناي ردشفلوا ديس نوحا یندعو رص ردانکم ها ایندلا ما هکر دیسا كفو مم
 ح راس رد یسمز) سا مس حو ن ماح نب سصم ییعی حول ن رمصم نالوا یسبااب

 یراقدنل وا تسن كتس هفاط طبق هکر دیس هللا ماح نی سصیب نب سصم هم یرپشا هکر بد
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 سس سا

 پواا هبهش زوده و رددآ شوفرب و ةوسک یا ةمثم 4هال یرمسشا لافب روند

 بمدن نا لبق ابرو یا رها :مثم تدب لاقب روید هغاربپ شمهالفاص
 یادا و هئسح دفیطل یا ءمشم :مشح ندا لاش رود هفل و نلوزومو فرطن و

 ( رشا ) نرر یا ءاضعالا ةرمشم ةأرما لاقب رولوا فصو هلوتا زانو ر ولت وطر
 عبارلا بابلا نم امشم ةرجا ةرمم لاقب ردهنسانعم یفلقازوت ج افا هنیتصف

 ا رد هنس العم یوا طاش و رورس ؛داپ تسم و ةرشالا ابف تح رخ اذا

 هئالف ینمی هب عم وا ءامیه و همس یا ارم« هبهذا نولوشو رشا اذا لا مث

 زرد امشم هپهذا هدرب كحد یدلیا یاوسرو ریهدت دوخاب یدلیا حدقو ُِ

 قازو کردم راسم فیفا لاک هرو دک وا یانعم ردزوخ أم ندنسانعم قازون ویو

 كد یدرواص بوروحوا هفرط ره یک قازوت هروک هبیالو یدلیا فیفحم یک
 رها رشم لاش ردهنسانعم ینافازو" ج اغآ ندوب هدنزو لیعفت ( ریشقلا ) رولوا

 طدن اذا لحرلا ثم لاش ردهنسانعم كلبا ادب لابقاو طاشن هعاجو مثم ییعع

 هق رفو هعسف اذا "یشلا مشم لاقب ردهنسانعم كليا مسقنو قیرفن ییهنسنرپو عاملا

 كل ءره ( داشمالا ) ءاک اذا الف شم لاقب ردهنسسانعم كمردنلتوک یداربو

 یکی رکو رشم یھب رجا مثما لاقب ردهنمانعم قفلقازوت ج اغآ یخد وب هلیسک
 پوغیشو ودعلا ف طسبلا اذا لجرلا مشما لا ردهنسانعم كت رکس یدازوا نوزوا

 لاقب رد هنسانعم كلغا جارخا تابربو عفتنا اذا هئدب مشما لا ردهنسانعم قمرابق

 قفلقازو جاغآ یدو هدننزو لعفت ( مشقلا ) ابنابب تجرخا اذا ضرالا ترشا

 یمالعورا تورتو انغ هدنلاح رهاظ كمدآ رو رشم ینعم دلا رشت لات ردهتسانعم

 كفلاشب قاری و یتغ را هيلع یأر اذا لجرلا مشت لاق رد هنسانعم قلوا رونیروک

 یش# لاقب ردهنسانعم كیک سایلو همن+ یک | اذا قرولا صشع لاقب ردهنسانعم

 ردهنسانعم كلا راکو بسک هحزآ هجزآ هلفلکتو جرو باشلا اویل اذا موقثا

 رشم لاقب رد هن انعم كليا ارنشا توکو اثیش هل بلکت انا هلهال رشت لاق
 ردهنسانعمكلبا راهظا هدنزو مشح ( رشملا ) اک یا :رمشم مهل یرتشا اذا حال

 لزق هيرن ك كيم ( شما ) ءرهظا اذا لوالا بابلا نم ارشم ىا رشم لاق

 ندنس هلیق ج ذم ( سشلا ونب )۶ رطا دیدش یا رشم لجر لاق روند همدآ وله رهح

 رد رابع وب لکا ع مود رب هکر د هنسانعم هدرک لیحف كيم ( ةراعلا ) ردنطب رب
 ۲ ۱۱ رویش هدعب 4ا هعورزم عقب هردو هليا هرید ییهدرک ادا فوم کردیا

 الصاو پودا ریسفت ا هد رک هدنسهدام رشم وشاو هلا هرید یهراشم هدنسهدام

 یه راشم هد هراس تاهماو یدنلوا حاصفا هدنسهدام هربد هکهتن ردشمالیا نایب ینیرلقرف

 الا هکردرلشابا نایب 4ا ناتسبو الرت مودرب قرهلوا ع ورمو ذخا ندهراشآ

 كد رلناو تا
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ESSبوکس كەم یازو یف كي ( ررلا ) رلوا ضراع لالمو روتف  

 هر زملاش KE اهم كم یک .رروس هک وز زج نوعا كلو ییسینساچ كت هنیین 3

 دیه ا وب دم ۷2 روند دمدآ فش رظ در مو قوذللاسخ ادا لوالا بابلا نم ارض

 9 هوش و الصا كنه ةو ص ر اودا اھ هر ص لاش ردهنسانعف ناکدج

 ابف جد ماذا ةهبرقلا رر لاقت رد هنسانعم قم ردل وط ی ES بویم و درب

 یهنسار و هلا اذ لح لا رام لاش ده اعم كانا توادعو ليغ هیس 9 اما

 ریما ) رب فا ( الی, ده برش اذا نیللا نم , زنه لاقت ند هغ تس اتوم كمحعا هحزآ

 دندش ولک ر و و ف رظ یا رب لو ر نه لحر لاش رود همدآ فرظ دو هدنن زو

 جج روید همذآ راذک راک و رل د و واب ۳ تباهش هدنطاصمو روما بول وا بالا

 قجاو زوغ وا هل رم ؟ نرم ) نزلا ( دفا بلقلا دش یا رص لجر ل اق رد زاما

 هب راو ه ز وب ا روند ها لوح ندنادعب سه و ند هرآو ند راد و روند دا

 ریعشلاوا ةرذلا ذي .قجحالا لخ را لا را و لاق روللوا رببعت وص

 هما ؟ ( ةرا۰)ا ) لصالا یا ر لا ۴ ؟ وه لاق رد هنسادعم ساسا و لصا بو

 ة رام لح را ر نه لاق یدنل وا کد د تصرد هنساذغم قاوا رب نه مدآ ر هدنبزو

 ادا را رس لاش زر د نت تیمی ه ویم و رب نه راص ذا شمالا بابلا ۷

 کرک بویموق ینرب یرکویو شوب تك هبرة دوب هدننزو لیعفت ( ریزقلا ) مکعسا
 هدننزو لعق ) را | اهررم یعک دب قلا نام لاش رد هنسانعم قم ردل وط ۳

 یونس راو ۳۳ اذا نیالا را لاش او یا ی ااش قعاص ید وس نالو قا هد

 هح زآ ی هنسن رب و هصص# یا هرم لاقت ندادن ادعم تا بو روص هحزآ هز آ

 هب رش وا الیاف هب رم اذا هر درک لاق دز و ا ف كہعا هد هعقد رب لوفلع ثكمحا

 یرزالا ىلع 1 رجع نسم من 6 راس ردهدلب رب هد روم هدنزژو رحاه ) رزام ۱ ةر

 ی دع ۷ ضایع ندب ویذوص رده رفرب هد ناتسز وج ها ناهنصا و ردنداروا

 رد j هدنساصد یراګ هدننز و ناورف 1 9۳ رد دار وا ىرزاملا ی حال مها را

 قم رافح پور e لد هند قح راط 3 دنس رب هدنبزو ORE ) را ( ردیدآ

 قیص ن ھ هح رخسا و ےس اذا لوالا تابلا نه RS) 3 یشلا سس لاش رد هنس انعم

 لاقش رد هنسانعم قک رقشف هنر یز لوټ لع كلبا E زنگ , هنن رب یر یسانو

 كن همه نیش و یحف كم(: ) مهارغاوا ییسو مب رغ اذا ساتار

 ا كوي 1 نال غم و لس 1 روند هپ هنس لوش هیبس هنغارم ام رخ دلی وکس

 ژوک هک روتلوا | رییوت قازو 1 ردا ر وهظ هد رل اغا 2 را 3 هد رل اغا

 هنب رلف وح جاغا لش و هزاز : لوش لود لع ردا نوک هد رل اغا ضعي هد وم

 هه وسکو سابل و رسید و هل وا شمالوا دیش بوشکیو نولتم هل ول رب زونه هک روتید
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 ی ` کک ر یے ا

 ۱۳۳ ترام ۷ ردو تدح نالوا داد رح روا وا قالا هدر 4ا وراد

 اع ین ب ها ءالا راهش و هالو ھی ك ( نايا ) رددق وا لی رت
 نور او عن و رب هم او ناف ( نا [۱ ] روا وا قالا هاب یرلک دید ناو هرجا آ
 هن روا رس یراق نارو ردنجهلوا یباغآ یاب را ناب ویو رددآ ره زودو
 صرخ ( صراا ) ردهبقف ر فریم هرزوا قدمد وف ( نا 48۶ ) دوئي
 هرات ناراوا ی بن ال یا تورا زاد[ ےب و هل و راب رب ( را أم او ( هد زو

 (مارلا ) یک بور ند رواد ةا ااو مرا ی رب "و رد رد یک هذ و ابو روس د

 هد زو و رد ( خم لا ) د .AA هل زا ورب یهود ید وا هد زو وب لم

 اذآ لترلا مرم لاق رد ا١ قاراد رواوا رد هریمو روند ہو“ قوج
 < لم ادا ءان ارم لاش رد: ا بوراو اص هرزوار یوصو بشق

 هدنب زو هدودمع (ةروةرأاو ) هذن زو ءاررجح ( ءاري او ةزورالا ) ضرالاهجوىلع
 مادا لزالورو مر تی E NA gi o اب لوس هدن زو « ات و ( ةرام او (

 .ةروديمو «اریرمو ةرورام ذيراج لاقب هلوا ررتد لرت لر یک هدولا و 4 وا
kk۲ زایمالاتاذ ( ر دن دوغ رب ۷ ت نرم ( نذ وا ( ص هجا حر "هاب ی  

 .نیدایمو ۳ ردندیعاسا هد زو داد ( زارلا ) ردمض وم رب هي هد كنور

 یا الار ۱ ن راو لا دهالس ن رارمو یعیتادقنم نر داصو یافت دیس

 یش E رددياسا هدنن و طالع (را مھ ) رد ,A + دناداعم نزاو

 لشاب هدنس مدام دالا رد هک ندا عازخ او ی ادا ین نرع طخ زرین كرم

 ( را ) لطالا یا یمارااب یا لا رذهتسدانعم هدورب و )11 سصارمو یدنلوا

 ددد قجحاق هخاوا شکم هک رود همدآ لوت یخ لعاف مما ند راما
 ییدنک هرکصادکدانیا طب یک یکرکو ذخا نذنخربوق هااتغا یهود جک نالوا
 هلوا روغیلا یهود بوقیص مکح هرب یک یزاق ینرلفایا نوعا كمروک بورس

 نەن رب هدن زو كع ( رد 2إ ( یدنوا رک ذ راضا نالوا یردصعم 4ک

 ات زوب نا رو ارم اج انا "ملا دم لاقب ژدهدنادمء تیا ییاو ققجا
 ویل هاعداذا هررم لاق رد هتءاغم كمهشود زد ود بواب یصب زا كود

 الا

 دکر

 یؤفقو ردد:مانعم مادو دعهو لام ردلعاف ندرا ۱-2 ( رتساا ) ضر
 لطاب تهاذ وا یو م ۹۳ یا ( رسم دش ) ل ۰ هت دلو ههو رد حر اتم کمو

 ذفاو | هو. ارت#اا 3 سوق قوف یا[ به اک و ق ] ی !اع: هل وخ و

 ی تاآ ید مولا رود ال ىذلاا اعد ر : الا 9 و کھ وا هل دی 4 رها یخ ضام

 نارا ماال ةحوصخكا قا ود یا هی اا لا سا | ديب وه لا و یسهب دس راځ

 نر ندتع-اواو ندکع*رود فا رد راد اب هو یوق كب هد وخ یعخ
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 قحآ یرلشید یک رد رض ۳ عن وا لمروشود یرافاد ود ارز ىدا رلرید

 ردندنعو ینکیت هود ردکلنکی رب روشنی هدرا رخ آ روبزم رجثو یدبا رروط
 لئام هداوسو دیش هنقرو ردنکح قرو رارپد هبردرد رلضع و رم راضع هدمصم
 ( رارلاذین )ردید ۲ كتضرا رب هيض كهف كلذک ( را لاوذ ) رولوا قصالم هرو

 هدفوح هدنزو هباصس ( ةرارلا ) ردیدآ لالی برص كحمدا طوبه هب هیدح

 ادعام ندهود هلی وق هود روند هرهزهدیس رافو د وا هدیکارت ردهتسن ر قشیاب هرکح

 دکلاب ةقزال هنه یهو ةرارم ماعتلاق سیل لاق رولوا هدناسناوا هدناناویح عیج

 نالوا ریبعت قومءهرف هدننزو ءارمج ( ءاریرلا ) لب الاو ماعتلا الا حور یذ لكل
 لردك تيم ( ةرلا ) رول آ بونلعر آ هلغاوا هدنحا یادغب هک رد رلکح هناد هايس
 رولوا ردصم یک مهممو رووا عت | رفص هک ردیسا جازم ر ندندب هجا
 ئا ةرموا رسما لوهحا ءان ىلع هب تررم لوقت هتسانعم كلیا هبلغ ۱ فص همدآرپ

 هدننزو بنع رولک ررم یجب روند هه توق كقلخ هرو ةرلا لع تبلغ

 ةرعوذ هنیرلتض> نیما لیربح ددنش یوق یا ة:رموذ لجر لاق رولک را ماو

 شوهو لقع ءمو هبالا ( یوتساف ةرموذ ) یلاعت هلوق یف اک رددلتهج و قالطا
 زدهنسانعم توقو روزو ردهنسانعم تناتمو ماکحاو تلاصاو ردلعتسه هتسانعم

 هنلاقتقو هنلک بیا شک وو ةوق اذک و ماکحاو ةلاصا اذک و لفع یا ةرم هب لاق
 هنناک بیا شک و یدو هدننزو هنیفسس ) ةرب رلبا هنسانعم ليلا هفاط روند

 هبا نالوا نوزواو هجا لوق يلع روند ها شڳ و مک تیاغیو رونید هنلاقتقو

 تعرعو سفن ةعیا ةريرموذ وه لاق ردلمعتسم هنسانعع سفن تزعو روند
 رد هنسانعم تع ید و نساه ( رب رمل ا ) ةي یا هفداص ةريرم هل لاق ردهنسانعم
 فیطل ربرمو رولک ریارم ییج كەر روند هضرا قالبح رم هدندنع رلضعب

 ةبرق لاقي رونید هب هبرق شلوط هدننزو هروهشم ( ةزورما ) روند ها كزاو
 ثرف هک روند هنیرلق ره ندوک هيف كيمو كره ( سالا )ةءولع یا ةرورع

 كيم ( «هونش نارم.) ردعج مسا یک یظفل معا ویو رولوا عمت هدرلنا ثولو

 رب هدهفاسم هلحرم رب هبهکم هلیحف كيم ( رم نطب ) ردعضوم رب هدنب هلرعف
 هنوآ ېر هدننزو لرلرت ( رهرقلا ) ردفراعتم هلک د نا رهظلام الام هک ردعش رم
 ردرد ندکلک زانو مرهدوک ورام اذا لحرلا رم رع لاق ردهنسانعم قغغ را بوئلاص

 عع( سرا ) جرج رو يها اذا ةيرالا مسج مرغ لاقي ردهنسانعم كمهرتد
 ناوسنو روند هشاط نتم نالوا رهبعت ص ید هد زی اسل هک ردیمما ماخرء و

 كپ هلبا رقف هلیسهینب هنن ( نارمالا ) روند هيسک هن وکر ب ند ریسک ص وصخ هن ایت
 یبآ یراکدید ربصو مرهلاو رقفلا یا نا مالا هب لزب لاقب رو وا قالطا هکلريپ



 | ردهنسانعم هدحاو "4عف كلشبا هکر هدنزو هرک (خرلا ) رجا اذا ارارمو :رام

 بنع رواک ررم و یک رارک رولک رارم ینیص عج و زءاه زولک هرم ینح مر
 ثاذ هدیفل لاقب ردکید هرکرب ( ةرم تاد ) 4 كوم رولک روسو هد زو
 ةرم یا نیم وا ارم هنج و رارلا تاذ هقيل لاقب و افارظالا لمس الو ةر

 | هدنکبپس :یم تاذ العف هثلعف هدن رابع ةر تاذ هثلعف ک رد ح راس نیئرم وا

 هیقلو روا وا كعد مسالا اذه ةبحاص یه ةف بول وا یتفص كنم ردقم عف شل وا

 هن ىبآ هليمض كيم ( را ) رولوا هدنکبس ةرم تاذ ةيفل یرابع :رم تاذ

 | قناص رم هکردیدآ یفورعم یوراد ر و ولح دض رم رم لاقب ردیلباقم ولح روید
 یچآ ثیافب و مق جوا ردیف كرر, لئکیو هیبش هنجاعآ نالیفم رونلوا رییعت
 یھچ رددیفم هنجا رخا رلنامط وص یوفسو هنعسل برقع یمالطو مفا هلاعع رولوا
 ردندنس هلق "یط ور نب صو هخماط ن, دا نب م نب ميءةرددیماسا مو رولک راسا
 لاب رب "یشلا م لاقی ردهنسانعم قاوا یجآ هئسنرپ هدنزو هرارح ( ةرارملا )

 | عونرب هليمض كو٠ ( ةا ) ارمراص اذا لوالاو مبارلا بابلانم ةرارم مضلاب ربو
 | هو دددایما ینیص مجو زساه ردرم سنج عج ردیدآ 4ب عونرب دوخای رچش
 | ندنسلق نالیغ سبق ن ةو ردردب 4ق رب ندشی رق بک ن ةر ردندیماسا

 اد خیس ینیدل وا لت هلی روص ردیسهنک كسیابا ( «موا ) ردیردب ھقرب

 رونید هیسک خش و لیخم «مو یدلپوا ینکم هلتهج یفیدلوا هرم وبا یسهینک
 ۱ ردب دآ قاق ولرد رب هیبش هفیباق ینعی همادا یراک دید خاک هدنزو یرد ( یرلا )

 لوک كرەدیک ىدا راراپب زسداد كب هدفلس ردقح هلوا قبا نانلوا ربعت یر خاک

 یدلل وا قالطا هنسهلوقم قجاجو هطالصو یشر اقلطم هلغلوا رولیپاب فیطلو نوک

 هک رس رلرید هماکپ آ هدیسراف ردیوسنم هنرایم هک ایوک ردقیاق ولرد رب كلذک یرمو
 یاود ءابطالانیب یرم هد هبط تادرفمو رردا بیرت هللا ریو و زوطو باذسو

 | هدهرلیشرت ضعبو ردی-هیام كناود فو رعم رب ین: ردعوسم هرزوا قلوا فورعم
 | ربا بولو ریجن زسزوط هل وص یا وا یادغب ای هیزآ یتعنص رولوا هیام
 زاردا ظفح هده اس هجناوروق بولوا نفعتم هدفرظ رب هرکصندقدلراص هنقرو

 | يارو عض كيم ( نیرلاو ) هلیحفو ىك كنارو یححف كيو كنءزمه ( نیرمالا )
 | یرسک كنار ردلمعتسم هنسانعم مظع ماو ةرک و رش هل دحق كنايو كنهددشم
 | لوقت رولوا هدارا هشت هدننروص یعفو ردشفلوا لی زغت هنل رغم لقاع؛ یک نیغلب
 رب هلی كيم ( رارلا ) میظلارماللو سا یا نییرلاو نیمالاو نیرمالا هتم تیقل

 ندنغاریپ یعسق هود ردندنمخفاو لضفا كنعسق بشع ردیعسا رش ولترارم عون

 دارلالکآ هنیدج كسيقلا مما نویگنآ رولیزوب بولیکح یرلن اد ود .دک دلیا یعر

 رربد
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 پولیوف یک د غون هدننزو رارعدقا هلفاق ( دا رقذمالا ) موم یاراذم ةارما لاق لا
Nقا س هق رطرب یوص و هو زطرپ د وس هک کد ودت شیوا |  asلو لع لد ۵ مای  

 هیح ات او درج 5 ناار ادص اذا تازلا نالا رذدما لاش رد هد انعم ق راق هللا وص ۲ 6 ِ

 نکل بول هحراب یک شاد هل رواد د هد واست لود رقذ«ضعبلا دنعو )اب ط)تخاو |

 قلوا ریغتم وص هدننزو ره رقذلا ) بلا طولحم یارقذم لحر لاق 1

 لوالا بابل ا نم ار وه و ارم لخت ارم لاش 7 هنس ات چم تیک ټوک هدننزو روهظ ۱ 3 1

 هنسانوم قعارعوا هو اا هلا لعو ۹ او 4ا هی لوعفم و ,.بهذو زاح اذا

 تلج اهاشغت ابف ] لاعت هوقو دیلع زاج ادا هدو هوم قاش رووا لا
 روند .هلب رومد و هسا لبح رود ها سه و هب ت عسا يا ] A برف افیفح الج

 رد دن _سانعم ادا هبلغا رفص همدآ رب شو روند هنباص لو لع هنسانعم ماس

 لجرلا رتسا لاق ردهنسانعم كمك بودواص یدوب ( رارقسالا ) لیلا يا را زا
 اذا *یثلا رسا لاش ردهتسانع» كف بواکح یدازوا نوزوا هبهزود رو رع ین

 ترفسا ناق ردلعتسم هشام یا وا .کعم و نتمو هلح ىلع یرفاذا يالا روا
5 

 هاب لمس كن مه ) را مالا ( ض ینعم_ هيلع و دن زاما لاش رد هنن ساتم وه وا

 ۷ دارو وهی هکلساذآ یسانا لم الف ما لاقم رده یا روا ار و

 ع ادا *یشاارما لرش ود اناما یل ییا و یاو ا ا

 سنمیام "رارد لع امو ءاموه هدرب كح دردبا عفت ور سع 1 ناف هکر دند انعم و ا

 ساک قاوا هثس ی راک دید ءا رب ره ه رها یادش راما و دن اف عفنیامو

 كنهود .مارا و شکر مو مگ مدآربو ءار رملا هيف راط ادا ماهطلارما لاش رک ذیس 6

 رد هنتسانعم كم ردنود تویالاص هوا یز: نو هعاوا مار تو وط ندنغرب و : 3

 ( ةراملا ) كلذب اهللذپ ىح یذل اة اهنرص اذا اهبذ هبعصلا ةرکیلا ما لاق 0 ۲
 ان الف رام*لاش رد هنسافعم كلبا رورم هج رار هلا هکر هدنن زو هلءافم لصاالاق

 كیرد ود دن وا ير قرەلراص تادا نوعا ق ر ,EE هجده ره اذا 4
O ۱ه راع و هجر رب و .هسیلع یولتب یا ای الو زاع نالف لازام لاق  

۲ ۱ ۰ ۳ ۱ 3 

 ۱ لاقي رد هنر انعم كع 6 وک هکف روک بوناک و هوس 1 ةدحاو هش رط لع یم

 دو هدنبز و لاعتفا ) رازنمالا ۱ اب تی و و دیلع کعسا یا هیاع هن را رع :

 لاقت رد هنش اعم قلوا هنسن بو هب رع ةلعحاذا هب رها لاقت ,EEE قاقف

 1 دونل وا قالطا هب هسک نالوا بلاط وا رفد و دل ما رول زود هدفدنقلاج هدشاپ ۱

 | (دو رلاو ) هیدندشت كنارو ىف كيم( رلا ) رفت اذا ءالا فذُم لاق ردهتساخم |

 ۱۰ هیلع ااا ۳۳ ه رج ص لاقت هه ها توکح بیا هب هنس رب ورک دیسک"

 "یا رام لاق رد هنساذعم كن ک بولکج ده زود ر هتسسد رت هدنن و لاق .رارعو | 3

, 
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 | لاق روند همدآ ندا نارد هداشع یاقوا کا هدننزو رجا ۱ رذمالا 1
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 صصص د  "Tuyقادوماچ یرب رب داو هد زو لیعفت ( ردقلا ) ردلا |

 كمروس درو و 4الع اذا | رد ناکلا ردم لاف رد ةنسانفم  TEزدم لاش

 کم 1 ةردملا ( ر دل یس ءدال رے یرثکا ءروک نا كحراش تادا لجرا

 هللا ( ةردلا ) روید « رب نالوا یقعاابولز وا صااخ رد اچ بف توهو هد زو

 دواب هنسهدلب ینیدلوا نکس اس كمدآرب هردمو یدنوارک هک ردد رفم دردم

 هکم هردمو كتب رفوا كندلب یا كردم لهانم وه لاش رول وا قالطا هتسهب ق
  8ءآ ردم وئب ) سثود هدف رط نی رک ردزآ لح قده راط هد درون ۸, ی هدنب 1

 كل هسک مان قراخحم هدشنزو زدات ( ردام ) رووا قالطا هرشح لها هدنن زو ءا رج

 ییسهود یدبا صه” نم کالو ملر ندتءاج هعصعص ن كلام ن لالهون رديقل

 پولک یهود كراس ۸4لاو وص هدنبد هح رادسه ر » کمادقد راوص لند و |

 بیت هبا ردام بیس وب یدراویص هاکن  ینفارطا بویلبت-ب هنا وب نوا |]
 مهللا سابالاق لاق زا ما ل ام * ردام نم م الا و * دام نم لا * رلیدلیا

 قسیالث ها مبلسإ هضوح رد« یذلاوهو ردالا عج دیرت ةردلا هالّوه نم یتصلخ ,
  4لبحر ندان لابح هدننزو یرج ) یردم ( ردام نه لا لاثاهمو هرب

 ندب وب ترمن> ذجاسم هدا كوم لا هني دم ها مسک كم ( نا ردف ذی ردب دآ

 ا انا رولوا قالطا هنالترتع هدننزو ارا( ءارداا ) ردیسا دین |
 !مدیدرو لفغ ودپ هد راید زی ءاردمو نوید وا هدولآ يغش الي هقیح و

 ةردع لبا لاق رونلوا قالطا هرلهودزوعم هدننزو هیظعم ( ةردملا ) ردندآوص رب

 یوا نیدکیا بولیژوب هطروع هلیهف كنهمهم لاذو" كم ( رذملا ) ناجس یا
 بو ود هرو .تدیتنفادا مار J بابلانم ارذم هضسلا تر دم لاقت ردهنسانعم

 تارذم لاقب رد هنسأتعد قتلوا هاب پوایزو كل ذک یسهلوقم قدنفو زوحو قالو

 هاب هط روم نیدکیا هدننزو هح ق( رذلا ( تدیفاذ ۱ هزوداو تاب-اذا هب دعم و هن

 1 ةارما لاش رواوا قالطا هر و كاباتو رادمو ةدساقیا ةرذم هضم لاق رونبد

 ۱ . زوج و ءدسو قلوا نیدکیا هطروع دو هدننزو لعفت ( رذعا ) ةرذق یا ةرذم
 اذا :زولاو ةدعااو هضسلا ترذع لاق ردهنسانعم قلوا هاو دساف ىسهلوقم

 ةزاب رمان دوسو قرن ادا ساتلارذغ لاقت رد هنسانعمقلوا هدنک ا رو تثبخو تكف

 یدکوارک د هدنسهدامرذش ( رذمرذش ) عطقت اذا نللارذ لاقب رد هتسانعم نلسک
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 : هتصد يلا طساو هدنزو باخ ( راذملا ) «الاتب ىلا فالتخالاربثك یارذماوه

 ۰ ؛یشلارذم:لاش ردهننمانعم ققغاطخ هدنزو لیعخ ( يذلا ) ردیدآ هدلب رب هدننایم

 , روند روع راک هو یعوق کاب هدنزو باتک ( نادا ( ى ۳ ةو هخ 8 یار رزق
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 هیج هالن وابو هتسانعم هبرلا تب روند هب هدکیم و هعض وم نانلواریبعت قللوایو

 قالطا هلع یمسا كلاح هروک هلوا هک زدی رعم یسراف روک وو رونید هناغم ریو

 یرابداو لابفا هکر ددوام ندنتسانعم هفتن رغ رد ضش ظقل دوخاب رد شقوا
 یی ردشغلوا قالطا دلیس هقالع یراددر هرو زم ماقم ثالها تٽابارخ رد نمطتم

 رخ ریخألا ىف ربللا لها كحرطي نال ساسالا ق لاق رولك ربخاومو رخاوم
 هرادولب ضایب لوش هدننزو رخص تاب ( رع ثان ) ریخاولا لها كردصي نانم
 قالطا نوحر ک دارا قشورح ۳ هک وا كفيص مایا هک روند

 ضي باع” یهو ع تان تاشن لاش رونل وا قالطا ید رع تاناکاو یدنل وا

 رونید هب هثیبخ ځیر ناقح ۷ فوج هدننزو هر ( ةرخلا ) بیصلا لبق نیتاپ
 نانلوا راتخا هلی الا تاکرح كيم هرمو نوسلوا ندیغاشا نوسلوا ندیرقو

 هدوسقشراق هلاوص هدننزورمصم ( ربخما ) هراتحم یا هئرم كاذ لاق روند هثبش

 ردلغشم همارقو ع الف هجن هکر ديما یداور هد زاج هدننزو یرکس ( یر۶ ) رونید

 رونلوا رببعت كسك هک رونبد هنبرهعطق قحاب یروق هلیحف كلادو كيم ( ردلا)
 موق هدنآ هکرونید هغعلاب ناقسشپاپ ولزوا لوش لوق ىلع روید خ ولک هدیسراف

 شک ارونل وا قالطا هره رقو هرل رهشردم و هلاه ردهردم ید رفم هیلوا یشهباش

 رونلوا قالطارب و هنن )ها درلنیشن شوخ هک هتن یب هنفیدلوا هلبا زدم یراینا
 رضطاو ودبلاق یا هلثم ردلاو رولا ف تیارام لوقت ءان هنغیدلوا ندش و هود
 اردم لحرلاردم لاقت هنسانعم قلوا ویو یریا یراق كمدآرب رولوا ردصم ردمو

 ردم هدننزورجا ( ردهالا ) ردیدآ هب رقرب هدنب ردمو هنطب مهطاذا عیار بابلا نم

 هتناوئا ردماو روند ءاردم هدنشن وم زولب هب یشک یلنراق 1 ردفص و ندرو زم
 A یثک نالوا زمهتوط یتئدح هلغلوا میج را رشک لوق لعرونید نیک بالا اوت

 لسسدنس و هسح ن نع نحاعلا عیج را رشکلاوا های ف "یراخیا ردمالحر لاش روند :

 هیسک نالوارولوا هد ول آ ها قارمطوزون و فلقاقار :دما لحر لاق رواد 4 مکا

 دک ابق بو رابق یرلناب ییاو روید ثعشسا ه رافس هک تن هنس انعم ربغا رود

 هللا ردم یرلنایو نیبنلبا فتنه یاردما لجر لاقب رولوا ندکلزومم هک رود
 قشالب رادقمرب ندا هدنسهدوک و روند 1 شلوا ا هدول آ ندقش غوا

 ( ةرادملا ) هیلس نم ىل هد ج ىف ناک اذا ردما عبض لاقب رونید هنالترص نالوا

 (رادعمالا) هاردمو هراڪ نم َضرالاقام لاش رول وا عابا هنزل ه راچ هدننزو هباتک

 ردغ ( رذلا ) هذخا اذا ردلاردتما لاقب ردهنسانعمقل | كسك ند رب هدننزو لاعتفا

 هناط اذا لوالا بابلانم اردم ناکلاردم لاش ردهنسانعم قلروماچ یرب ر هدننزو
 اذا و اردما لاش رد هتساتعم كلیادس هلا كسک یرلقلارا و ی رلکلد كضوحو

 هوم ی سوم دوس وحی 1 هه رح
 هو

 ¥ ینا
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 بابل انم اروم و رحم فلا ث رج لاش رد هنس انعم كلیا لاتلتسایراکزور کر

 قشر هروک هنناپ هدراصب كفلزم امنیرجق ی لا تلبقتساوا ترج اذا ثلاثا
 نش نابرح اهوجوحم ءالا تفش اذا هنیفسلا ترحم لاقب رده وضوم هنسانعم كلبا
 ی وص مدآ مک زوب و ردم رلتسم کا قد ی ر كلذك لابقتسا یح زو یایرد

 كيا كنءرقمو كحخ رحو هيديب ءالا قىش اذا خاسلارحم لافب ردهنسانعم ىم راپ هيلا
 مساق هلکا ذا بفلا روعارخم لاقب ردهنسانهم قفلالوپ بورردنشآ كیا یر نالک

 لسرا اذا ضرالا رحم لاش رد هنسانعم كم كمرويلاصوص نوا لوا بیطم و هيف

 رد هنساثعم كلبا ذشا یسابشاو همتا نالوا هدب کو كواو بیط# یاد وا ءالا ابو

 هغاقاص قوح یهقا یرفوو ترک كدوسو هعانمرایغ ذخا اذا تیبلا رحم لاقب

 تناک ادا ةقانلا رزفلار 9 لاش رد هنسانفم قعایغوا هفلن و زو فعش 4۶. وا تعا

 لاق رد هن انعم قاوا بیطم هلقفاص وص ال رو كاذاه دیش الح مک اف ةر

 كنمرخام ( رخاونا ) تداج یا ضرالا ترشغ دوععا ءاملا ابیف لسرا اذا ضرالارع

 یوص هلراکوک لوفلع هرلیک نالوا عوع یسیدلراه نکر دیک بوفآ ردیعج
 لاش رونل وا قالطا هرلیک ندیارایداو لابقا هلا هدحاو څر دوخای هرلیک ندا قش

 خر :ربدلاو ةلبقلاوا امنجأجت ءالا قشنوا ایرج توص مع ىلا یهورخاوم كلف
 لاقب رد هنسانعم قلآ بویلتروکوا ییهنسنرب هدننزو لاعتفا ( راالا ) ةدحا و
 جرحا اذا مظعلا ر دهها لاقب ردهنسانعم قمر ةح كليا ندککو هراتخا |ذاء را

 رضا لاق رد هتسانعم قهروطوشرق هراکزور نوجا تحارتسا یمسق تآ و هخم
 هدننزو لعفت ( رفحتلاو راغه"خالا ) هسفلل ح ورا نوکیل اهلباق اذا را سرفلا

 ینعج رخگو سرفلا رغعتسا لاش ردرلفدارم هدربحا یانعم هللا راثعا هدرلت وب

 اورفعتسا ظفلی و [ جم را ر نمتیلف لولا کدجا دارا اذا ] ثیدلا و

 هل نع تذخاف هرهظب اهقاهال و اذا هنک ع را یلا 6 روهلنا ولعحا یا ج

 ناسفا بآرلزس ینعب رابدتسا ثیدطاق هارمغ ارخت اهلابقتسا نوکیدق و زاب و
 ا یرالشاشز هنکرزوا هک هکلوا لیاقم ویش رق هراکزور هدتفو یچ ھوا
 هکردذوخ ام لد هنیفسس رحم هک ایوک و وزس هرو یک هقرآ هراکزور هکلب را رص

 هد هکلیا هلناقم یراکزور اذه ععرول وا قلآ هفرط کیا پوراپ هللا هقر | یراکزور
 ردکمرو هق رآ هراک زور دارم هدارو هايس هیلاح هم رق زهطد تیاج رووا قالطا

 ندراغحتسا هدارو تیابن رولوا هدهلا 4 اقمو هلکمرب و هقرآ كلیاقش یراکزورا ریز

 هبا رایدتسا هدعب پودیا هلا قم هر یار نوجا "ربغو كاردا ادعا 9
 ددزاچ هدمت كلاي هدننزو روفعی ( روغميلا ) ردکلیا ترمثابم هغلناثفا ب

 هنابارخ هدننزو روهام ( روخالا ) رونید هند رک نوزواو روند هن ےک نا

 قالو ابو
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 اذا اراتما لیطارما لاق رد هت انعم تكیوس بونازوا هتسنرب هدنزو, لاعتفا

 نیم لوا یا هءزوا سایق رخ تولوا ندنشاب لامتفا یک ا رانا وا

 نیسق یعو نویقو هود لینوکس كمحو ىع كيم ( لا ) رت زا بلق
 یییروای هدنرلنطب كنيعو نویفو كندقا هک و روند هبیروای نالوا هدنرلذطب

 ارتشا هود رب لاد هیروای نالوا هدتشراف زونه كنهقا كلذک روند هکلیا اشا

 عیب نع یا [ رجلا نع ى: ] مالسلاهیلع هلا ثیدلافو حراشلا لاق رونید هکلیا

 هدرانعم و ةيلهاطا تاعای نم ناکو اللامي ن AS نوطبلا قاموهورجلا

 درو ضف نالوا هدارش و عی رج و, رداطخ و نل دوخای هدر تا رجم ران تعف ۱

 رود هیطع کسعو روند هبهنسن قوحو ردهنسانعم شوهو لقعو رد هتسانعم

 نالوا هدحاغاو ههلغ نالوا رابنا ردهبلغ نالوا هدهلبنس زونهو ردهنسانعم راقو

 قمهصوصو هنسانعم هنازعو هلقام روند هکلیا عیب لدب هیامرخ یطرءهزات

 هدننزو هر ١ ( ةرحا ) شطع اذا لوالا بابلا نم ارج لحرلا ج لاق ردهنسانعم

 هابرمسسک كنهرمه ( راجمالا ) ةلوزمم یا ةرجم ةاش لا رونید هنویق نوزو قیرآ
 هنهدایز ندیعمث هجو یهتسنرب هدنزو لاتف زاملاو هدننزو هلاقم ( ةرحاماو )

 كمدآرب راماو یار اذا ارامو ةرحاع رجامو عیلافر جا لاقب رد هنسانعم قعاص

 هرحوا اذا نللا هرجما لاقي ردهنسانعم كکودو ققف آ هنسنرب یک ینوا نعآ هنب رعآ

 اذا ةاشلا ترجما لاش ردهنسانعم تلف را یرلیرواب هدنرلن راق كنم یو نویقو
 زونه اوا ولطپوط ندو تا نراف ویری اا ۳ مظع

 هنطب "العاذا عیارلا بابلانم ارج ءالانم جم لاقي ردهنسانعم قلاق هتشت بوباماق

 ةاشلا ترم لاقب ردهنسانعم كنلیربا بو وب كب هدننراق یسیروای كویقوورپ و
 هد نطر E هنویق لود هدشزو بار ( راعملا ) ابنطد ف اهدلو مظع اذا

 ردئروم یررض هنویق هکرولوا هلکمروک ینتقووو هلوا یداتعم كاي ربا كب یدل و
 ( رجوذ ) هنسانعم لاقع روند هکتسوک و هنغابزب د كەود هدننزو باتک (راجلا )

 هاا هيارض هدننزو رحاه ( رحام ) ردب دآ عض وم رب هدنس هیحات هیقراوس هدننزو ره

 ردقحهلوا یرلتالو كنهشاط نانلوا رعت راجمالاع ویو ردیدآ هدلب رب هدننايم قازا

 لوش هدنن زو هنسحم (هرععلا ) رد ۳ 7 یددوم ردقح هلوا هوارد یکیدد هارضو

 یرادلو قغ «شوط هدنتقو ندقلوبز یشاوم لدل وا قاروف کیو هب هنس
 اعادو لالااف ردك تناک اذا ةر هنس لاق رادلوا مظع بونلیریا كب هدنرلنراق |

 هلمهم یاح ( ةراا ) م معتم یا ةرعگ ةَأرما لاقی روند هنوتاخ نالوا رروغوط رتکیا ||
 كنهمحم یاخو یعف كيم.( رضا ) یدنلوا رک ذ هدنس هدامروح-هدننزو هرانم. هی

 بول وا ناور لوق. لع: كمك بوق هدایرد یک هدننزو دوعق ( روا و ) هلینوکس

areas 



 قشریوف نکددرکس ثآ هدننزو بانک ( رابکلا ) هوا رردلاف نشر, وق نکرد رک
 ( ماللالسف) هسشخقهبذ عفر اذا ارایکر یک س لا راک لاقب رد هداهم قم رداات
 ردپ دآ هدلبرپ هدنسسهکلوا سلدا روند خد هریلا هدتژو هینس ( ةريللا )
 هردنح (ةرهللا ) رارید ید یرمباکاو ردنداروا یریلا ناوفص ن دم ندنچ دو
 یالک هکر دی ولقم بهر هرېل لوف لع رود هواح رودو اب زالو قلصت هد زو

 دونید هونا ناجا رک نالوا رروب یغآ غآ شعبلادع ردوا نایفاوا مهف شوخ
 ثوادعودنحو لحدو نك هيلوكس كمزمهو هرکی ( ةا ) ( ملا لس 9
 داحو لحد یا غم هبلفق لاقبو ةوادعو لحد یا۶ رم r لاقب رد هنسسأتعم

 قز هراپ هنيتصف ( رالا ) ةميفاا یا ةرثلاب م دسفا لاقب رود هفلیغوفو

 نکهدنوزد هیسکرو ضفتنا اذ | عبارلا بابلا ¿ نم ارأم ح رلا ثم لاقب ردهتساتعم

 یھ كم ( رالا ۱ هبوادع دقدعا اذا هیلع تم لاق رد هن سالەم قله توادع و

 ثلاثلا بابلا نم ازأم هاقسلا رام لاقب رد هنسانعم قمردل وط یی هبة 4یوکس كن, رمهو

 نیبرأم لاش ردهنسانهم قمروشود هنر یر هلا داسفا یرلنب كسانو ه"الم اذا

 هدرلن و هدنزو لاتف ( راثلاو ) هدننزو هلعافم ( ةرءاملا ) یرغاو دسفا اذا موقلا

 لاش ردهنساخعم هرخافمورأم ینمع ارامو ةرءام مېي رمام لاقب رد هنسانعم رام

 لع هوک هلو هسرلشبا هنلوا نعي كلغا تاواسم هدنلعف كمدآ رو ه رخاف اذا ةرءام
 فك ( رثلا ) هاواسس اذا هلعف ىف هرءام لاقت ردهنسانعم كلبا هج رارب هسردبا

 لاقب روند هراک هتف نالوا ردا دافا یری بوروشود هایررب یان هدسشزو

 لوا حراش هلغاوا عقاو هل رابع دسفم یا رنه ثیغو هدارو دفم یارنم لجر
 ورد ردقلوا هدناونع بنعو فکک رم وهو نالوا با وص بودا هتطخم ی هه

 ثیغ نکل رولوا هیانعم لوا ید رته هدنازو بنع هروک اکا نیر زدیلما قمیص

 هش نالوا ددش هدشنزو ریما ربثمو رمو رولوا مالم ازا ید یع هه رثم

 رعف هنر یر هدننزو لعاش ( رءاملا ) دیدش یاریشو رم ما لاش رونید

 هد زو لاغتفا ( داتمالا ) او خافت اذا موقلارءاع لا ردهنسانعم كليا تاهابمو

 هدننزو رس ( رم ا ) دقتحا اذا نالف ىلع رأتما لاقب ردهتسانعم قعوط نک هدنورد

 یملوقم ياو هفنطق ادا لوالا بابلا یم ارم *یشلارتم لاقب ردهتسانعم كمك
 كليا عامو هدم اذا هوحمو لبلارتم لاقب رد هنسانعم قغازوا پوکح نهنسن
 منتسب زم لاقب ردهنسانعم كمروس دروو اهعماج اذا ار لا رم لاق رد هتشانعم

 اذا هو رام لاقي ردهتسانعم كمشکح ییهنسنرب هدننزو لعافت ( رتاقلا ) هبیراذا
 تار لوقت رد دس اتغم كعشود بوبا رج رغ ندقابقح د وخأب نیک 1و ءوذاجت

 هل نسک كل هددشم مدو كنه ( راتعالا ) EE ازت یاراقت دنا نم رانا
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 .لاعتفا
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 اذا لجرلا روکت لاقى ردهنسانعم كب رج بونغصو رطفت اذا "یثلا روکت لاق

 هدننزو لاعتفا ( راك الا ) طقس اذا لا روکت لاقب ردهنسانعم كعشودو رمش

 قراص و طقسف هع رص یا راثک اف هروک لاقل ردهنسانع» قلقي بوالاج هرب دو
 لاقب ردهنسانعم كيرو هلتعرسو س اذا لح رلا راتک | لاق ردهنسانعم قت زاص

 قعوط .یرقو یتغریوق هدلاح ییدنرکس تاو هیشم ق عرسا اذا لحرا راتک |

 هک یم هقان كلذک ودعلا دنع هند عفر اذا سرفلا راتک | لاش رد هن سانعم

 امنذ تعفز اذا هقانلا تراتک | لاقن ردهنسانعم قمردلاق یتغریوف هدد ینیدلوا

 لجرلا رانکا لاقش ردهنسانعم قفباپ هکلبا مانشدو بس همدآ ربو حاقللا دنع

 ( روکلاو یروکلا ) ردیدآ مض ومرپ هلیعف كفاك ( روکلا:راد ) بابسلا ایم اذا

 مثل لوق یلع همدآ یوک شخ یاشکی هیدیدشت كنار هدیناثو یئالث تاکرح كرلهب
 هلا هعیر براد ( راوک الا ةراد )روند هرودو ولهدوک یصی دوخاپ ه هبامورفو

 هدر ول نم عض وم يخف كنه زمه ( راوک الا ) ردندآ لازبمرپ هد رب ییدش واق كم راد

 كناک ( نیروک ) رددآ كغاطرب هدننزو رببز ( روک ) رولوا قالطا هلابح هعث
 كليو هکر دی دآ نام رب هددنه رخ هلی كفاك ( یروکلادبع ) رد دآ هب رق زر هلیعک ۱

 ( ةراکالا ) رددآ غاطرب هدنبارت هیلبف هدشزو هیهج ( ةربوکلا ) ردهد.شبرق

 هيلع ترکا لوقت رد هنسانعم كليا قاعضتساو لالذئسا یدآ رب هاب رسک كنم مه

 نم ازهک هرهک لاق ردیفدارمو هدننزو.رهق ( رهکلا ) هتفعضتساو هتللذتسا اذا

 یا [ رهکتالف متيلااماف ] دوعسم نیا ًارقو حراشلا لاق هرهق ىنعم ثلاثا بالا

 كوكو رهتنا اذا هریک لاقب ردهنسانعم قمووق هلارازآ یدآ رو ریش الف
 هل اور شرت هلیمح و ءاردزاو ربقحم یدآریو كصض اذا لحرا رېک لاش ردهتسانعم

 ساع هجو هلقتسا اذا االف رک لاقت رد هنسانعم كفروتسو هرهحو كلبا هاب اتم

 قلوا عفترم رانو یمل اذا لجرلارم ك لاقب ردهتسانعم كليا بعلووپلو هیات وام

 كليساو عفن را اذا را ملا ر مک لاق رد رابع ندقمراو هتقو قلش وق رک رد ها ۱

 رد هنسانعم كرا یسهلوقم غعایودتشسا اذا رک لاقب ردهنسانعم قلوا دتشم

 قلود شزت نساه ( رورپکلاو ) هلی كفاك ( ةرو ریکلا ) هءرهاص اذا هرپک لاق

 یسانامناد هلفلوا نایزدب هکروئید هیسک هرېج دیوور شرت لوشو رد هتسانهم سعت
 سانلار سمعتم یارو رهکو ةروربک لجر لاقب هلوا ردا هدرزآ هیاراز آورجزا
 دوخاپ رودم ندهولط هکروشد هنکوزوک یبرومد هیرسک كفا ( رکلا )

 نایک | جن زونند روک هنغاجوا نالوا ندروماچ ا هت رولوا ولهش وک ندناتحم
 رددآ عضوم رب هد ه داب ربکو هدنزو نارمح رولک نارک و هدننزو هع رولک هرکو

 هکروضید هنآ لوش هدننزو دیس ( ربکلا ) ددیدآ هدلیرب هدنیب ناف هلازیربتو
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 هلفارم ییراوس هدگنسو هد و هج اذا عاملا روك لاش زدهنسائعم قاغب

 هنعلع ادا االف روک لاق ردهتسانعم كابا اثلا هر بوط رد یک ۸ روط بو رود

 ها تاب رب یرب یک هماق روک یر ره ندرابنو لیل العو لج قحو امت ءاقلاف

 ندکلبا ناصشو هدایز یرکیدکی مسولا بسح هک ردلمت-# هنسانعم قمردشقوص
 هراف ( :راکلا ) اذه ق اذه لغخدا یا رابلا لع لیلا هقا روك لاق ردُرابع
 هدیسراف ردرادفم کو هقرآ رب دارم هک روند همولعم رادقم ندهغ هدننژو

 ل را راکتسا لاش رد هنسائعم كیا تهرمم یغدو ( هراکتسالا ( روند هرا وتشپ

 اذا لحرا راکتسا لاقب رد هنسانعم كمروک بونلک و هراک هدهفرآاو ع مسا اذا

 ( ةراوکلاو ) باه ( :روکلاو ) هدننزو ربتم ( روكا ) هرهظ ىلع ةراکلا لح
 هب ناول هراوکو هنسانعم هماع 3 هعراص یحراص هشاب هدنزو هاتک

 ( روکلا ) رارالووط هنبرلشاب < روند هنسو روا شاب هئوک رب صوصح
EPهد زو یدعفم ( یروکلا ) رد اج هدهب رک كم رونید هنن الاب هود هوم  

 رونپد هنجوا نور كویو ا هرود و در و7 رونبد دیهسکس ک او مث م

 کلا راتعا تفص هدانعموب یو هبوبیس هل "بد ج راش هنسانعم ریطع مور

 هدنشوم ردنفل هدهلیرمسک تی هد راانعم و یدلیا رفت ها مدآ كوي یبوا كنورب

 قالطا هرهش هلیساضف نعي عقص و هنیدم يف كفاك ( ةروكلا ) روند هب روکم

 یسړاف :روخو هکړد مجرتم رووا ریبعت تیالوو لیا هدزجالطصا مزب هکرونلوا
 تلایاو نیطسلف كلایا رونلوا ریبعت ید قا هکردتلایا شب ماش الثم رد زعم
 عج كنهدوک و یدئلوا طسب هدنسشهدام دنب هک دن ېک سلبا تلایا و باح
 يی كفاك ( ةراوكلا ( ناسارخ روك نم ةروک ت اتو لوق ردروک یدنج

 ۳ هنناوق يرآ لوش ردتفل یخد هدننزو هانک هللا یددشتو قیفخم واوو
 هدعوملوف لع ردفرظرب راط ی دپ رولیزود ندروماچ دوخای ندقوبحو ند

 هدرارمش یی هیلها یأر لعو رد تاراوک ینج روید هنلاب نالوا هدجوک عی
 هدنن زو را ) راکلا ( ردي ج ك هراوک ید و ) راوكلا ( روئید هرلناوق دوهعم

 . ردهرات یدرفم رونید هرلیک نالوا قصاب هیوص ندنفلغآ بولوا ولک وب هریخذ
 ردنداروآ یراکلا دهازلا لصوملا دیعس نب مح# ردیدآ هیرقرب هدنساضق لصوم راکو

 ردنداروا ید یراکلا ثراطا نب دمع ندنیلدحم و ردیربغ ك رییک حق روبشم ویو
 دجا نب لعو لضفلا نب رابملا دبع ندنیدحم ردهیرق رب هدنساضق ناهفصا راکو

 دادغب هلاه ( هراک ) رد.دآ هب رق رب هدنسهکل وا ناع+ رزاو ردنداروا هدرم نا

 هر ردع واطم هروک ذه ریوکت هدنن زو لعف ( روکتلا ( ردبدآ هب رق رب هدنساضف

 ردهتسانعم قلرایو طقف هعرص یا هروکتف هروک لاق ردهتسانعم قلقی بولا
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 روو هنغاروا تن رلش وق  EREنف هدنزو رفهج ) نل )رونلوا ربعت

 ع و رب هاب رک كفاك ( هزادنکلا ( ردیعا باسح هب هک رب ندیمور باسح هم وک

 غدیس ( ردینکلا و ) هدنزو دفق ( ردینکلا ) رولوا واك روا هک ردیسا قلاب

 روند هراج نىلاق یسهدوکهدنن زو لیدنق ا ,دنکلا ( رود هب هنسن ظلغ هدننزو

 هاب اه ( ةردن کلا ( ردیذآ لحررو  Eةردنکو ذل ها لاق رد هنسانعم تماجصو

 رعنكلا ( او لما یا ٤ هدنن ز و ه ر دن  aaراوی اب ج روند در هیطع

 ( ر ا هنح وا كن ور هدنن زو در هل اف ) ةريفنكلا  ( Eیرسک كرلفاک

 هد نادبه هاب | نسیم رق هدنآ ربا رول وا ج وتفم هیات فاک اضعب و هلرحف دلواوو

 هعلف روو نبته رب هدنب رق ۳ نا هر ز>ح و رارد جد ص وصل سصق ردع” ره ر

 هدنرژوا هکر وند هثبس هدیز رط ی لوس هدنزو لح رفس ) دلا ( رد دا

 یم.هل وقم مزواو ےک  ۷ DELلح رفس ) رولا ۱ رو وا ربیع اد رل مثاط

 هرزوا یرب یرب لوق ىلع روند هنسهعلق تولب نالوا میظع یک غاط هدننزو"

 (:رومکلا ۱ رود هنیشک نامزید و یراوروند هال وا رک ارم ب وشقیص تاق تاق

 ءانهد هدیسزو هلح رم ) کا ۱ رود هب 45ا هحو و ر ودید هر هچطع هاب هاب اه

 هدشب نبی هدا ماب  e a 5روب هد ريز آ رد زا و رە رفح هد هکر دی دآ

 كي هباد هل رعص ثفاک ( روکلا ۱ رولنکرا نوب ٣ ره لوق لع روند هاب الاب و تن

 رود هننا وو یراو روند هروکح هک روند هنغاج وا نالوا ندر واچ

 طع نرنومق ه ود هدنن زو رو ) روكلا ( ردیعحا تغاط رو راراس لاب هدنحا

 هنس ر وس رهص و دونپد 4 هدایز ید زویکیا دوخاب ي ملازو لوف ىلع روند هب یر وس

 ,ر هنه و رادز زود ام ند هماع روک رده اعم هدابز زا E و ناوک | يج روند

 ةدايزلادعب ناصقنلا نم ىا[ روکلا دعي روا نم ذوعش مالسلا هيلع ناك ] ثيدملا

 اال. اذا اروک روکپ هسأر یلص ةماعلا راک لاقب رد هتسانعم قمراص قراص هشابو
 روکم رول وا قالطا روک هدهننالو رهو هنهالوط ره كغراصو هيلع اهراداو

 رذدیدآ لبح رب هدند الپ ثرامب روت و ازوک نوریشغ ةماعلا هذه لاق هنس انعم

 ردلعتسم هن انعم تلیح و تعط روکو ردا كض رار هدنساضق نا رج و هد هماعو

 اذا ار وک ضرالا راک لاش ردهنش اعم قم زاق رو ةع بط یا رک وک هل لاش

 كمرتوک ناو ع يسا اذا لجرلا راک لاقت ردهنسانعم كليا تعرسو اه رفح

 هدنن زو لیعف ) ریوکتلا ) ةراکلا لیخب ادا لالا راک ل اش کر ی اک ردهتسانعم

 اهراداو امال اذا هسأرییع ةمامعلاروک لاقب ردهنسانعم قمراس قراص هشاب ید و

 بوراض 7 هغو بو ردک رب , یعاتمو هعرصاذا هروک لاق ردهنسانعم قلاح هرو



 یا هرو ءءالم اذا ءاقلا رک لاقب رد هنس انعم قم رداوط هدنا زو هح رحد

 (عرتکنا ) ابناکو اهدسشا اذا ةب قلا رنک لاقإ رد هنسانعم قمالغاب بوراص 4۶
 ولکنرد ه4فاوا لخادنم بوسشفوص هر یرب یمازجا كم هنسن رب هللا هلم یا
 ۱ ( یریکلا ) شم ىف هش لځادو مقا اذا "یشلا رک لاقن رد هنسام قاوا

 ردف و رعم وپه هکر ونشید هدوما هل مهف كذلاو یعف ك هددشم ممه و ی ثفاک

 ۱ رک دم هکرول وا هاکو رود تاپ ثک هدنەجو ارك هدند هم ردد وځأم نده شک

 أ هذه لاقبو ةدحاو یا یرتک هذه لافیف زفلوا رک ذ ءاه ید هدند فم ینعی رولوا

 ( رانا ) رونید :ارثیکو هرثیکو هب هگو هریک هدنرفصم و ةر یا یک
 یک روا كنهود هدنزو هوا رح د ) ةرعكلا ( رواد هم دآ رودو هدستنزو طالع

 ( ردهلا ) مع هيف رأص اذا مالا رهک لاقي ردهنسانعم قاغب غاب ندکلزوهس
 ( راتکبلا ) هنسانعم  کرونید هنخاب 2 هدف كلادو كنهددشم مو یم كفاك

 رعت یماریک نانی ص ردیسهویم كنجاغا ردس هک ردیعسا قبب هدشزو بارت
 ل دد شت كلوو sy كفا ( ةراتكلا ) PN BS هک رد محرم روث وا

 هایدیدشت كوئو یو یرمک كفاك ( تارانکلا ) روند هنسهحراب ثكنزپ ناتک

 | هرالبط دوخاب هرلفد دوخاب هرهنوغال ندنعاونا زاس هدشنزو ممنائد ( ,نانکلاو )

 ةیابم)ا ىف هلاق و ندهرانک ید رفم هرزوا یاب اح راش روند هرروتط دوخاب

 | ثیدح هنم و تارانکلاو ینراعلا ومت كنب ] ةيروتلا ف ماللا هيلع هتفص قو
 ( رونکلاو ) هدننزو ثدحم ( نکلا) عایلاو ةرانکلاو ةبوكلا مسکلاب اما ىلع
 ناراص زسذقایو قلصت یغراص هنشابو روند همدآ ابزان و قلست ولهدوک یربا

 | ةيفاج دما معم اذکو عحس يه یا رونکم و زنکم لجر لاش روند همدآ

 یک هکر وند هپا شک وب ندنفیل كنب جش یدنه زوج هدننزو راطتق ( رابتکلا )

 | هتغاشمو نور نالوا یریا یک ناجم داب هدننزو هج رز ( ةرهنکلا ) راردیا یطاله
 ( رتاتکلاو ) هدننزو مصنع هلا هثلثم یا ( رثنکلا ) هنسانعم همه برا روند
 روید هنس هفشح ۵ کذو روند هعدآ ح ای وط یلکن رید یدوجو هدان زو طب الع

  ظیلغ یا رثنکم هجو لاش رونید هزوب ظیلغ هلیسهین لعاف مسا ( شنکذ۱ )
 هنماتعم هرخ روتند هنسورلیا كبور كنمسق كخا هلیحف كناءو كفاك ( ةرثنکلا )
 ا ةت لاق ردهنسانعم كفليربا پورابق هتسنرب هدننزو ج رحد ( رتتکشلا )
 كلنوک قآ هکردیعما عونرب ندزفاص هدننزو ذفتق ( ردنکلا ) شفتاو مقخ اذا
 یریاو روند هرودو ولهدو نلاق ردنک و ردعطاق تیاغ ی رونلوا رم عت

 هد ربخآ یانعم ییا ها زذنک هدنز ظر راع ( ردانکلا ( رود هراج- نامزدو

 ناغوط و روند هضرا مفترعو ظیاغ هدشنزو هردتج ( ةردنكلا ) ردقدارم

 فسوق
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 هرافک و نیع :رافک یک فوت هقدص روند هب هست نالوا لسو هنسهلا زا و 1

 (هب رفک ) یدنوا قالطا نوهگیدلیا بند رس ردمولعم یاطخ لق ةرافک و راهظ
 همدآ نالوا ندئاهد هدننزو نرفع ( نیرقک ) ردیدآ هب رقرب هدهاش هدننزو هب ربط

 مانک و نادان و قحا هدنزز و ی رفع ) یرفکلا ( هاد یا نرفک لحر لاق روند

 هرروک ( رفاوکلا ) قحا لماخ یا ینرفک لجر لاقش رونید همدآ دوج ویو
 هغلب وا یکی هلینس هی هتل ) ناترفاکدلا ) رده فک یدرفم هنسانعم ناد رولوا قالطا

 نتمطم ( رهفكملا ) رووا قالطا هنرلنا قحا نالوا هدنح راخ كزاقليوا لوق ىلع

 دوسا ظیلغ یا رهفکم باک“ لاش رونید هدولب هايس فشک و ظیلغ هدننزو
 لاق هته و روند هئي فیثک شفلتاق بوا وا یک ارم هرزوا یرب یر اقلطم و

 بولوا ظیلغ یسردو هج زآ یا هکر ونید هزو لوسو یا رهفکم مالظ

۵A d~.هح و لاق رول وا ریبعت قد رص ردیسهصاخ اقص و لوا ہوا یسایحو مرش  

 , بول وا ظيلغ هدندنع راض یه ال یذلا دالا ظيلغ معلا يلق ناك اذا رهفکم

 رهفکم لحر لاقن رونید همدآ سعتموور شرو روند هز وب نالوا قتمزوب یول

 هدننزو رارعشقا( را هفک الا ) رونید هغاط لاعو برص تیاه ولتالص و سعتمیا

 رهفک | لاق ردهنسانعم قلوا نایعو نشور هدقل وک ارق كب یورو یهج و كزدلی

 یسنج مجرونید هنشاب كرك هلاحف ( کلا ) ةلظلا :دش ی ءءوض و ههحوادیاذا مجأا

 روثلوا برت هدنعق وم هیبشت هب هنسل رب ی هنسن رب * ر رک اهابشا یک ا ۳ لا هدهو رد رک

 سه کو هوا شم ردش ربارتهتسه رک ځا رج ندا ناتخ هکر وند همدا ل وع ( زوما )
 EE هدننزولعافت ( ماکلا )یک هاخویشم رولک اروم ي روتیدهمدآ ویب

 رک مظعا اما رظن اذا | ماکت لاقت رد هنا قاب هو رک كن یر نوا قاق وت
 كجا تب هدنص وصخ ه رک مظع ردندهبلاغم باب هدننزو هراکم ( ماكا )

 كفات ( کلا ) هبلغن ةرمكلا مع ىف هبلاغ اذا ارك هریک «رماک لاقي ردهنسانعم
 بطر هدرب هلکل روش ود کیا رو زونه رود هنغر وق اه e ھل رسک

 یس رکو ردیدآ حضومربو روند همدآ رودو هدننزو یکمز ( یر کلا ) هلوا شلوا
 دوم شرکا هدرات و هد رای زو و فضا( مرا روسنید :همدآ كوپ
 قدز رف هدنزو ردیح ( ره ) روید هوناخ ششلوا عاج (ةروكملا )روند همذآ

 قیص یرلغدآ هدننزو هجرحد ( ةرکلا ) ردنسقل كبلاغ نالوا یدج ك عاد مان
 رودوب و براقتامف هیشم یشم اذا لحرلا رک لا ردهنسانعم كیرو قره آ قیص

 نوغو و ىب یدزنو طسنک کندو :تفاک ( دراز نوت
 یربا هدننزو طبالع ( راکلاو ) هدنازو ذفتق ( کلا ) نوید هنشیوروب كمدآ
 )ر | ) روتید همدآ دیدشو باص و روند هیسک رودو و رود ةد ليف



 لیعفل ( رذکتا ) روند هکنکد هسف لوف له روید ه هپشخ نالوا هس بول وا
 یهانکو هرس اذا یا رفک لاقب ردهنسانعم كلبا ریس ین هلی رب ید و هد زو

 لاعت هلوق هو رونید طابحا ههلازاوربس او که ردهتسانعم قلق ها زا ورمس
 ړو ظعل لاک هبسکربو نکتت مم ناک ربصت ین اهانزتس یا [ میئاتیس منع ان کل ]
 ینثیه عون هک رد حراش مطخ اذا 4 رفک لاق ردهنسانعم كليا عوضخ
 هک یونی سل هاب كي و دواب نووغیدل وا هيب هدیه ردیا رس یی دان رم

 هنشاب هدن رک دلبا بصن هاش یدآرب و دولوا شابا نارفک باس هعوطخ و مظعت

 ید اذا جو یا لوهعلا ءاب ىلع كلل كالا ر۸ک لاقب اتم كم رد ۷

 نونجانیب نالک مزال ثثحو یک ین.دلوا یمما كنب تین ردیعما كجا رینکتو
 (ةرفکلا ) ةرافكلا اهل یطعا اذا هی نعرف كل اقب ردهنسانعم كمرب و ترافیک
 زود همدآ شویحالس هدشنزو تدحم ( رفکلا ) ردهثسانعم تلظ هدنزو هرم

 رفک۱ لاقب ردهنسانعم كلبا تمزالم هوك مدآرب هلرمک كرمه ( رافک الا )

 كد رد ,فاک بودبا تبسن هرفک یهسک ربو ةيرقلا یا رفکلا مزل اذا لجرا
 یعدو هدننزو لاعتفا ( رافتک الا ) ۱فاک هاعد اذا الالف رفکا لاقن ردهنسانعم

 ةيرفلا یا رفکلا مل اذا لجرلا رفثکا لاش ردهنسانعم كليا تمزالم هیوک

 هدنن زو فتک ( رفکلا ) رونلنافلقیک هلکن آ هک رونبد هتفز هلیمض كفاك ( رفکلا )
 باقع هلنیتهف( رفكلا ) روند هنالوا شق و ج اغرو لوق ىلع هغاط نالوا میظع

 ( یرفکلاو کا ) رونید هنأق كدكج امرخو رديعج كنەبقع هک ردهتسانعم

 ردتفل هبال تاکرح كناف و كفاك هدو وهلا رصقو یدیدبعت كنار و هدم
 هید اب اب کج ا وشوخ تاب ع ورب روفاکو رونید هنغ وچ كنکعج اعرخ

 یوا روفاک هکر دم وسم هلا روفاکلا احمر هدهنط تادرفم رولوا هیش ةنکعج
 تباب هدنلابج نیح و دنه رح ردیعا بیط یفورعم لما و روفاک رول وا ریبعت

 هدنم هباس هلغلوا ریبک تیاغب روبرم رج ردیف كن آ یتعی رول وا لصاح ند ری رب
 هدنفا رطا رویم رجش رانالپق هلسس یرارح كباکم لوا رولوا نکمم ریثک قلخ

 كزلن آ زوفاک رولوا عالم و قآ یاشخا و ردوب ببم هنلق كروفاک و رردا اویا

 ضایب هللا دیعصت هلفلوا یرمرق ادتبا یولو ردراو یعا وا كروفاکو رول و هدنفوج
 هدرخ كي نالوا هدنرب قوجق نکراقح بورای یغوبح ادتا كنەمصآ روفاکو رولوا
 مهللا لوقت ردمدآ راکیبرب هدننج روفاکو رولک رفاوکو ربفاوک عج رونید هنغارېي
 كوي یرلفلوق هدنزو نارع ( یرافکلا ) هنلا ىف نبع وهو روفاکلا نم انقسا
 كیافو ىف كفاک ( ی مظع یا یرافک لجر لاق رونید دمدآ

 زاس كنهبطخ ینعب دونید هثیش نالوا تیانجو بنذ ریفکت هیسودنک هیددشت

 هنس لا زا و
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 : هد اذآ هقح هرفاک لاقب ردهنسانعم كليا راکنا ینقح كمدا ر هدننزو هلعافم

 یتعن نکیا راکرد یناسحا و ماعنا هکرونید همدآ لوش هدننزو مظعم ( رفکلا )
 عم دعا دوم یا رفکم لجر لاقب هیغلوا رکش هدنلباقم بوئلوا راکناو زی

 كن رلترضح هد تلح قمقح منمو ردرساخ نایلوا نموم.( فلکلا ) هاسحا

 رولک راقک و یک هرم ر ولک یک رافک یعج رونید هیسک ندیا راکنا یاران

 ةرفاک ةارماو رفاک لجر لاش رود رفاوک هدنعجو هرفاک هدنشوم هدننزو باتک

 نوهکیدلیارتس یشیش ره4 تلظ رونل وا قالطا دیهصک رفاکو یاعت هللا منال دحاج یا
 عسا تباغ لاقت 3 لوا قالطا هیایرد و لیلا یا رفاکلا فوج ىف ءاج لاقت

 هب یو رظمو رونلوا قالطا هغمریا ویو دهرد كویو رخلا یا رفاکلا ف

 هدنیمز ی روالوا قالطا هی یصکاو زظم یا رفاک باح لاش رونلوا قالطا

eرفاک سیل لاقت رونلوا قالطا ههرزو مارو یا رفاک وه لاقي نوهکیدلیا  | 
 e راوه و زودو رونلوا قالطا هضرا نالوا دیس ن نرزوسق ناسناو اعرد یا

 لیذه فاکو رونلوا قالطا هنععق تاو روند هرب روقح كب شانکح و روید

 هتسارآ هلحالس و رووا قالطا هفلوک ارقو ردیدآ عضومرپ هدندالب یسالیق
 اوج رال عادولا هجیف لاق مالسلا هيلع ینلانا ] ثيدملا هنمو رونلوا قالطا همدآ

 ین او رفکتف سالا اورفکتال ءانعموا [ ضعب باقر مکضعب برشپ ارافک یدعب
 ءرلدوا هدامآ بوریک هحالس نوعا لاتق یعرشهحو ی هلا زکیرب یرب ه رکصندنپ

 نسرولوا رفاک هکر کیا ریفکت یدآ نالوا ندمالسا لها دوای زکلیا قاحا
 [ ضعب باقر مکضعت برمضپ ارافک یدعب نعج رتالالا ] ةياملا فو ح رادشلا لاق
 اودقتعتال هانعم لیق و برطا نع ىلا كلذ دارا هناک حالسلا یسال دارا ليق

 دادش ( رافکلا ) منو رفکیف سانلا اوضرعتسا ادا ج راوطنا هلعف اک سانلا ریفکت
 ١ روفکو رافک لجر لاق رونید هیسک رفاک كب هدننزو روبص ( روفکلاو ) هدنژو

 رفکتلاو) هدننزو رفع شکیلا ) ایم رو فک ی رو
 یش لع رفک لاق ردهنسانعم كع رو بوئروا ینرزوا كهسن ر هلی كفاك

 - رفک لاش ردهتسانعم كليا رس ی هتسنر و ءاطغ اذا ینلا بابلا نم | رفکو ارفک
 كس هقناط مک ینعب سرفو رود هض را نالوا دیعت )تاپ شک و هريس اذا “يتلا

 میظعت هلا انحما بیرق هدوجس بوک وب زد زود هنیرلطبا ےظعت هنیریلاوو هاش
 میظعت یا ملا رفک رقکی لاش راردیا ربیعت واط ردانتعم ۳9 الاح رردبا

 رد زب ا هد هل رک تفاک هدي وب روند هزتاظ و داوس كندصک رفکو هکلم یم رافلا

 هنسانعم 4 رڌ روند هب وک و ر وئل وا قالطا هعارمط و رونلوا قالطا هراز ریفو

 نیلاقو ردروهشم رای رق یسهلوقم یتغ رفکو لبج رفکو  باط رفک هدناتسب ع الاح
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 یادلا هکروند هنواخ لوس هیها كابو كفاك ( ةرمكلا ) امم مو دعبرم یا

 ةع ةيفاج یا ةرمك ةأرما لاقت هلوا لکره دب و زانلطو رود وو ایزو قلصت

 ریما كمك هک روید هنب لگن كنب زموغوب نکا هدازو هذفنق ( ةربفكلا )
 هد لانههو رواد هبهاسن انف نالپآ هدکدناتروکوا بوللت رآ یادفب و ودب رک دعا

 شاب كسسکلم/ و روند هتي نالوا بوطو نیص انلطمو ردزاج هدهلديدشت كنار
 ملا نم ةرمک هاطعا لاش روند ا هح رای رو روند هنکک نالوا هدنفرط قعر

 دلو ویراو رونید هنکوک كشابو رود هکک نالوا دفعمو دید كبو ةردف یا

 رواد هفیف شلاق بو روق هدنش روف ثنهود و هنسانعم مه درو رونید هغانیق

 "یش لاش روید هيڈ ولکن ریدو جابوط قصمص یغدو هیض كفاك ( ةروبمكلا )
 (ربعکلا)ردیععا اش یا ليس هی لوعفم معا ( ربمکشا ) مگ یا ةر وبک و ةربمك
 هلکشد هنالوا لصالا یم و روند همدآ نالوا لصالا برع هيسهین لعاف مسا

 هجرحد هللا هیقوفیات ( :رتعکلا ) یم اذکو ی رع یا ریعکموه لاقب ردنددادضا
 زمک لاقب ردهنسانعم كع رو كرەديا لبا هفرط یکیا یک شوخرمس هدننزو

 ادع اذا لج را رتعک لاقب رد هنسانعم كم رکس هللدو نارکسلاک لياة اذا هيثم
 یشلاقف غ رسا اذا لجرلا ربعك لاقب ردهنسانعم كليا تعرمس هدکع رو و ادیدش

 هلیدفویض كفاك ( رفکلا ) ردیدآ شّوفرب هیش هیهحرس هدنزو ذغنق ( رتمکلا )
 توپ دوخاب نینادحو هک رددسض كلاعا هيض كرلفاك ( نارفکلاو روفکلاو )
 بابلانم انارفک و اروفکو ارفک ل را رفک لاق ردترابع ندکلیا راکنا یعبرشو

 ىح رفاک ردهنسانعم رنس ةك لشآ هروک های هدراصب كفلوم یمادض لوالا
 تم نارفک و تعیم و نيد یمهدام رنکو یدنلوا قالطا نوجکیدلیا ریس

 رس ینتمص كع نارفک و روفکو ردلمعتسم بلاغ هدنسیکیا روفکو هدنراکنا
 ادوفک اهتیعتب و هلا ةع فک لاقب ردیلپاقم کش هک رد هنسانعم كليا راکناو

 تردو ردلمصاس* ید قرهلوا مسا رفک هکر بد جراش اهرن- و اهدج اذا انا فک و

 دارفاو بويل ییاعت یراب بانج الصا هکردیراکنا رفک یرب ردهرزوا ع ون

 دارقا هلال نکل بولپ هبلق هک رد یدوچ رفک ی" ردنرابع ندکتالیا فارتعاو
 پولي هلبلخ ردیدانع رفک ثلاث یک هنعللا هيلع سلبا رفک ردترابع ندکمالیا

 ردرابع ندشنانوا نردتم هم دلسا ند ایش و ادسح نکل بودا رارقا هلاسل و

 ندلوبق نل بودیا دارقا و بول یتیقح ضعبلا دنعو یک یرفک ثاهج وا
 راع ند موق رارد ید یراع رفک اکا هک یک یرفیک كيلاطوا ردکلیا ع اتما

 دقنعم بلف بودا زارقا هلال هک ردیقافن رفک عیار یدلیا لبقت نوهکیدلیا
 ( ةزفاک ا ) یهنا یک یرفک كلوهح ما لولس ی یا نا ردترایع ندقمانوا
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 نالواوشراق هنر یرب یراهناخ هدنن زو رواج ( رشاکلا ) ردیدآ هیرقر هدنساضق

 یا یرشاکم یراجوه لوقت رووا قالطا تببلا رشاکم هنیربره رونید هیوشموق
 كمزا بوروا ینورب كمدآرب هدننزو هح د (2 01 ) یر ۸9 ال
 دهنسانعم قغاپ هلغا و كتسيا قلغاو هسک اذا هفلا رشک لاق رد هنسانعم
 همدآ اقلدیو تشز هدنزو طبالع ( ماشکلا ) ءاکبلل شهجا ادا لح زا مثک لا
 هصق هک رده دارج و هدننزو ریصق ( ریصکلا ) جف یا ماشک لخر لاقن روند

 رصق یا ربصک یش لاق ردلدبم ندفاق فاک هروک های كحراش" روند هبهتسن

 هنس گاو رونید هنغادود كح رف هلی وکس كن همح* یاظو ین كفاك ( ردظکلا )

 نا هغاب نالوا هدنرزوا رلک رو ین نسل و روند هرکحا نالوا یرغوط

 رونلوا قالطا هنغای هرکصن دقدلربص رلکرب و لوق ىلع روللوا رعت یغاب كرو

 هدنشاب کیا كای رظکو هلیعض كرلفاک روند هرظکو رظک هدهن رپ ڭغا لواو

 لاعب رولک راظک ا يج هکرید ح راش روند هکترک دمرګ یرلهقلخ شیر
 لاشو رولا ةقلح هيف عقب امض فو اهرع یا سوقلا _ظکف رتولا ةقلح در
 تاحهک شیرک هنی رلشاكاپ هلیحف كفاك ( رظکلا )راظک الاق راتوالا قلح اودر

 اهل لعح اذا لوالا بابلا نم | ظک سوقلا رظ.ک لاقب رد هن سانعم كليا كن 01
 كعرک كئرک هغاقح نالپزود ندرلحاغآ یسهلوسقم رافعو خ رم كالذک و

 هش رف افرح ادا مدنا رظک لاق رشآ نوه ندازوا هزارش ره
 ( رفکلا ) رود هرکس یرلقدراص هنبد ثانیرز رک قوا هاب رم کک كفاك ( ر ظکلا )

 لاق ردةنسانعم قملاص قصاق نراف تورو قوحوح" هلیعف كنیع و كفاك

 یعسق هودو رعک اورعک وهف نتسو هنطب التما اذا مبارلا بابلا نم ۵ بلا

 مانس ىف دقتعا اذا ريعبلا رهک لاش ردهنسانعم قلغب غاي ىك روا ندک]زوعم كپ
 قسداق نراف .بوروعس هدنزو رجب ( مکالاو ) هدننوو فک( رضا ) تا
 لیعفت ( رععکشاو ) هایرسک كنهربه ( راعک الا ) روشید هغجوح یقلااآ شلاص

 رعکا لاق ردهنسانعم. قلاب غاب ندکلزومس یکروا كنود هدرانو هدننزو

 رد هنسانعم ق عا روا هدنن زو هلقوح ) ةعوكلا ( رعک ۶٤ رعکو ریعبلا

 لواطو زوم” هدنزو ردیح ( رعیکلا | مهسا هيف دقتعا اذا مانسلا ع وڪ لاق

 لنورپ كویب هدننزو هروهج ( ةروعکلا ) نم یا رعیک لبش لاقب روند هیرواب
 هع مود نالوا دقعنم یک زب ااج هدهدوک هدننزو هرم (ةریکلا ) روشد همدآ
 یکعارذ یرلفاریپ هکر دیمشا تاک عونرب هلی كفاك ( رعكلا ( روند هب هدقع

 ردا یعر یم یرآ رولوا یرلکجچ قالربو یزمرق بولوا نوزوا و قحآ
 | رعکم نالف رم لاقن روند همدآ ندیک بود رکس هلتعرمس هدننزو نسحم ( رعجدا )

۰ 



 (یرک) رددآ كن هسکرب لد باس رفو ردا تدحر دن زو تدحم ) سکلا (

 ورمس ردبقل صوصم هنیرلهاشداب س رف هست كقلاو یف اضعبو یرمنک كفاك

 ہرزوا سایف ریغ رواک روک و رواک معاکا و ہرساکو هرساکا یجج ردپ مم |
 روسد یورمک و یک ؟د امن یک ال وسدع ردکلک نورك. نالوا سايق ارز

 هدشزو روبص ( دوکلا ا ردیعسا زدیرف فاو دن هر كفاك ( ہکلا )
 نوڪ ییار فروق نوعا راها یکل هک لوق ىلع هب هاب كوي یک روا

 مائسلامط تناك اذا روک قال لاقب روند, هیدقا نالوا رردنا ه رکسن دقدر دلاق

 رداقتعثلات هکرونند هبابهک هلرمک كنءزمه ( ریسک الا ) هتلاش نادعب هبنذ میکټتوا |
 ( روداكلا ( یک رجا ٹرک الثم رد روهدم هداییک ءازحاو طالع" هکر د ح راس

 كندنسن نالپربق هلك كفاك ( ةركلا ) هتسانعم یرقلا لاقب روند هات یوک
 هث هعطق یا هنم ةرمک هذه لاق هدنن زو بنع ردرمک ىج روید هنس هح راب رب

 شوشفم نالوا رولوا نوبغم اغاد هدارش و عیره اضف ( تامکلاو مکلا )

 (ریسکتا مج ) یث لکی نیغی ناک اذا تارذهو تارسکوذلج ر لاقب رونید همدآ

 مهرد ردشفلوا رک یسانپ هک ایوک هلوا شفلوا ربیفن یمانب كنید رفم هکر دمج لوش
 یاصقا هکر دیهسا عاط كنكور هدننزو رب ز ( رک ) یک لاجرو لحرو مهارد و

 هک ردیاب نالممج هلیعفو یمض كنابو كفاك ( :رمکلا ) ردفرشم هرزوا نا رحم
 هدنن زو بدن ) ركلا ) ردقح لوا هرزکو و رد۶ یراک دید مهوص یعی منم

 ړاکی ج رارونقاط هنب راهب یرلنا وسن برع کروند هک زالب نالوا ندنشی دلیف
 یاب یتهبصذ كن [ طساو هکر دی دآ تیالورب هدقارع هدنن زو رفعج ( رکسک ) رولک

 كيب ءرک كي یکیا نوا یک یپارخ ناهفصا یجارخ نالوا لصاح ردیس هدعاق' |
 لجخرلابثک لاقب زدهنسانعم قرص شید هدنزو مشح ( کلا ) رد و[ لاقم |
 شک و هربغ و كحضلا یف نوکی یدبا اذا نالا بابلا نم امشک هناتسا نعا

 یک و نغلوا فرصت لعف ندرلنوو روند ید رشاک روند هکلیا عاج هنوکر

 هکم هبا نی مشک و مسب یا رشک ینأرا؛ لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلعا مس"

 كمدآرب هدننزو هلعافم ( ةرشاكملا ) رددآ لج ر ندلابج عضوم مان شرح هديب |
 (:مشکلا ) ههحو ین هانسا یدیا اذا هرشاک لاق ردهنسانعم قرص هتیزو |

 یروف هلنیتحف ( مشکلا ) روتند هغنمص ردعما ندهرشاکمو رشک هدنن زو هرشثع |

 رونید همقلاص شغلوا لکا بولیربص یزواو هنشسانهم سای ربخ روند هکمآ
 بوقروق رولوا ردصم مک و هیلعام لک | ادوقنع یا امشک یناطعا لوقت |

 ( شک ) پره اذا میارلا بابلا نم اشک لجرلا مک لاقب ردهتسانعم:قچچاق |
 اه هدنن زو مهدد ( دوشک ) رددآ عضوم رب هدنآرب نگ ءاعنص هدنن زو رفز
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 قمربق یدو هدنزو لاعتفا ( راستک الا ) هنسانعم لیلف رزن رونلوا قالطا

 ردعواطم هدننزو لاعفنا ( راسکتنالا ) هسک ىع یشلا یسنک | لاق ردهنسانعم
 قم يق قوح هدننزو لیعفت ( ریسکتلا ) سكن اف هرسک لاش ردهنسانعع قمل زق

 سکتف هسک لاق ردیع واطم هدنزو لعفت ( رسکشلپل ) رد هتسانعم قمرتق كم دوخاب

 كيلع سبکیوه هدرب كعيد ردنیغراط كب اکس نالف رلب ع هکر دند رود نم یانعم و

 ردیعج كظعر ظاعراو روند هنن زك قوا هلی كناف قوف راربد ظاغرالاوا قوفلا

 ردرسک یی ردلعاف مسا ( ساکلا ) رونید هنکیلد كهك نرم قوا لار مف

 نداوهسساکو هدناژو مکر رد کو زدرساوک ییج ردهمماک توم ہدنیزو مکر

 باقع لاق :رولوا فصو هشوق نالوا رروشود بوصق یرادانق نکرد لوزن
 قرهلوا مسا هلغلوا بلاغ هدباقع روم فصو عوقولا دیرپ هیحانح م اذا ا

 ۱ هلتهح وب رد هنسانعم روسکم هدننزو ریما ( ریسکلا ) رووا قالطا ید رساک

 لاق رولوا فصو ریسک هبهفا شلوا ضراع لاخو نهو هتنوقو فعض هنیدوحو
 یتعف كفاك رولک یرانک و یک یضرم رولک یرسک ینج ةروسکم یا ریسک ةقان

 هراوود لوث رتناوکو یدنلوا رک د کردیم مدا ل ) ر كالاو
 1 (هرانکلاو راسکلا) زدلوا رها سک یراعلاقآ ییا ندن توق ھ وارا ا
 هنراسک و جاجزلا راسک اذه لاق روند هنسینرق تيش نالي ربق هلي كرلفاك

 ةنم و یدنلوا رکذ هک ردیغح رک هلیصف كنه ( راک الا ) هنم سنکتتام یا

 شنلک ا ندهجراب جاق رب بولوا كوي نعي ةلصوم ةيظع راسك ۱ هنقح لاش

 ردشفل وا رابتعا سسکرب ییزحره ردندنل-ق راشعا همربو لاما بوئو و ردهطاوق
CHAE)هنر قحیریق كنهتسن رب و هرب قحیربق هثسن ردناکم مسا هدننزو لازم  

 ۱ قالطا هتفص قحریو ربخ بونل وا فصو كمداو هنسانعم کک عض وم روند

 داینو لصاو ةربلنا دنع دوج ینعب ربحا یا رسكملا بيط دوع لاش هنمو روالوأ
 هدشزو رواج ( نکا ( لصالا یا رسکلا بیط وه لاق ردا دس هیس انعم

 لوشن رونلوا قالطا هوم وق رپ راو د رددوخام ندسک نالوا هام هیحاب
 ( لا سسکلا ) هبناج ىلا هبناج ینعی یی سک یلا هتي سسک یا یرساکم یراجوه
 | قالطا هج راو هکسرید ندنفصن ینعی هنفصن یرعوط هنذرط كسرد تانکک كاب

 ۲۱ قفرلا ىلا هم فصلا ليام دعاسلا مظع وه و جا یر برت لوقت رونلوا

 ردنرابع ندنرللاتح نالپریآ هفارطاو یرارب حج اغرو كراهرد ( ةيودالا روک )
 وص هکرول وا فصو دهود لوش هدننزو مظعم N) ردقو ید رفم كلو

 یاهروشک تلاس اذا رکمدا ولاقت لوا ردنا نا رج تدر روکا تالا
 زدیسا یمرف كاهش ندتراطا ن وفا و ندا هدر رو هاو و
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 ناطاسااهزاج ىنا یضرالاک كلذو لق هئالرا ةلانح مزراونع یمعو راد كلا ف
 سیکلاو «؛ لک راد رک اف مهل راصف فصالاپ سانلا لا ةعرارم اهعفدیو لالا تيل
 راد رکلامب ناو لطاب یشارالاءزه عید زاد رک مهل راس ی پا ملا یم اهسک اأ

 همه یاز (رزاک) ردبدآ هیس رب هدم دالب هدب زو ردح ) ردرک) هیف هما ال نکل

 ۳ هدنة وحاب رواش هدايا سرافو ردیع-ا درز هدنسهکلوا م هد زو اه 4ا

 هیت (ررک ) ردیدآهب رف ر هدنساضق دابآ زو ربف هدن زو ردیح (ر ریک ) ردیمحا مشوم |

 كفاك( رب وکلا ) ردیدآ فو مه رهشر هدنا را هه4كناز ( نو رزاک ) ردیعسا لحررب
 كمن نالوا رعبعت شنشک ینعی رددنس4ج ریزابا هیصف اضهب و ی كنابو ىع |
 ردهنسانع«قم رق هیوکسك:رس و یه كفاك ( رسکلا) ردندنحاوح جت کر دیم |

 زوکو مکناف ینالا بابلا نم امک "یشلامک لاق ردیفدارم نتسکش هدیسراف |

 دقن هلام یدنک مدآ رو ضفاذا هف رط نه رک لاق ردليتسم هننسانعم قق

 هدهاعت لق اذا لجرلا رک لاق ردلعتسم.هنسانعم قلوا لیلف یافهاو تیاعرو

 قع بوروشود یرلدانق هدنددص كما هرب یم شوف روکو مک و هال

 غوقولا دیر, هبحانج مض اذا اروسکو اردک راط)ا مسک لاقب ردلبعتسم هنسانعم
 اروک راک لاق و ع وقولل امھمض اذا ارمنک هیحانح ریاظلا دک هدساسا نکل
 یرجهسفن ثدخا دصقو هلوعفم ین اذا لعفلا نا لد اذهو نیحانلا رک ذي ملاذا

 رولوا فلاحم هنب ریبعت كفلوم هلغلوا موسم هلی رابع یدعتلا ریغلا لعفلا یرجم
 ردلینسم هنسانعم قغاص رادقمررب رادقمررب ینعی بو بوت ینعاتم مدآ رب سک و

 ابو اپو هعاب اذا هعاتم لحرا مک لاق ردلاح جاور قعاص ةعفدو اتلج ارز

 "اگناو هات اذا ةداسولا رك لاقب ردلبعتسم هنسانعم ككو نوجا قمايط .ینیدصیو
 دوخاب هرفاو وضع لوق ىلع هنژزج رب وضع هلك و یححف تاک سنکو  هیلع

 فا وم کرد حراش روند هکک نایلواقوح ینا هدنرزوا دوخای هنفصن كکک ول:ا |

 مرخالانیدعس لاق رع ثیدح فو ةيابللا یف لاق ردشلبا عملت هثیدح وبشا هلکن و |
 فمنوا رفاولا وطعلاو وضءلا نم ءزجوهو [ لبا روك نم سانلا مطیوهوهتیآ ]

 اشا كرداچ رک و سکو ملا ربثک هيلع سیل مظعوا ملا نم هيلع ا٤ مظعلا
 بولیکوبهلغاوا رونقوط هر لوق لع رولیردنا بولپ ردلاق هبهاک هکرونید هنسهقش
 ینو سکت اموا ىلغبلا هتفش یا" دا انک عفرا لوقت روید هنکنا نالبرویق

 روسک و راسکا ییج رونلوا قالطا هنباج و هیحا كني رهو ابنم ضرالا ىلع
 نددحاو هازجا ینعی ردنرابع ندژزج نایلوا غلاب همان مهس بالا رکو رولک |

 هنجو یک حستو سجخو یشعو فصن رووا رببعت هعست روک هکردمات ریغ زج
 هش زآ كب رسک و اه امایقنا نق ملاذا سور ىلع ماهسلا تركنا لاقي |
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 كرلهرز هلکن آ هکروند هتفیق هود شم دوجلوش هلی كفاک ( ةرکلا ) رد هتسانعم

 ( رارک ) هنسانع» هکرعم رونید ههاکنج هدننزو رفم ( کلا ) راداپا یتساپ
 هلو فا نوجا ریخسنو ذخا برع ناوسن هک ر ديما یتحوب عونرب هدننزو ماطق
 هب رها ةزمهایو هبرک رارک اپ ردنرابع ندمالکو یرارصم و نوسفاو راردیا لابعتا
 هدننکوک كنممق هود هسک كرلفاک ( ةرکر کلا ) هبیشف ردا ناو هبرسف لبقا نا
 لع ردیا رارف هدنرزوا پورو هر ین آ نکرکوح هکرونید ههرهم یرکد نالوا
 هنرکرک ىلع ریعبلا كرب لاقي رونید هنسکوک كناویح یحاص بفخ اقلطم لوق
 لاق روند هب یاسنا تعاج هرکرکو فخ ید لک ردص یهوا هروز جد یهو

 ردیعما یردب كورع كلاموا ندتغل دعا هركر كو سانلا نم ةعاج یا ةرک رک هدنع

 رووا قالطا ههقا نالوا رولیغاص هعفد ییا هدنوک هابسنک كيم ( ةرکلا )
 هدناهفصا هلیصف كفاک ( نارک ) نیترم مو لک بلحم تناک اذا :رکم قاب لاقش
 نصح رب هد رغم و رد دآ هدلب رب هدنسهیحات هدلپ مان تب هدناتتک رو رددآ هغر

 روند هناق یرارک ذ نرزسق رغص و هکتو هود هدننزو عرع ) ا ) ردىدآ

 هدننب صفق هلا دادغبو ردیسهد رک انس ناورشوو هکر ددآ هدلبرب هدشرف نافل و

 ا روند هه رد نیرد تیاغب هلیعط كفاك (ةروك کلا ) ردیدآ ه رق ر

 راطلا رک رک لاق رد هنسانعم كفل رکبت هادوه باع كلذك شوق هدننزو لزز
 ۱ روفابا هکر د هتسانعم كليا عوحر هر ینیدقآ وص و یوهلایف یدرت اذا باعسا و

 مدآ ربو هلیسمیف عجارت اذا ءاسلا رکرکت لاقب روتلوا ریسبعت قمراق ورک و كلبا

 یاب ( رزک ) ددرت اذا هرما قف رک رکن لا .ردهنسانعم كلا ددر هدصوصخ رب

 یدلیامسش نکل یدلیا تیاکح حج نا هح رک بەڵکو هدننزو ج رز هلا هدحوم

 ها همد یاز هدرخآ ردشوا ۲1 51 نال وا تباوص ردود هر و رغظ مد

 مدآ رب هک رونی د هنس هل وقم سک ا هراڪشاو هاتن لوس هاب رسک كفاك ( راد كلا (

 لوق هم و دل وا شاتا الر بوردل وط ییاروا هل ملت بار ندناکم نالوا یلم یدنک

 همدآ رب ید ریه ضرا ا نيلسملا ماما الثم ی ةعفشالو رادركلا 2 زوج ءاهقفلا

 هدنآ هلیلقت بارت ندنس هکو لم ضرا ید مدآ لوا بویلیا ضیوفت هعارزلا لجال
 هسلیا ذاخا الرت بوردلوط ینعپ هلا سبکی رارپ یسالوقم قرخ و هرفح ضعپ نالوا

 لوا موفم راد رک ار ز ردلطاب یی كنهروک ذم ضراو 25 یی كنآ هل عن وا

 راد رکو راد دنس هلج تالوقتماربز دل وا یراج هعفشس هدن آ نکل رد را رقلا قح كمدآ

 سو ءانبو وک رلیدلیا لا عسا و ذخا ءاهقف رد هنسانهم -لع دیس ظفل

 دعفش الو ةيزا رملاق لاق رلیدلیا لامعتسا ءرزومعم بولوا لع كمدآ لوا راجشا ۰
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 اذآ ةرکتو ارارکتو اریرکت مالکلا ر رک لاقب ردهتسانعم كلبا هداعا یرخا دعب |

 یرا دعب ةرم ییهنسن رب یخد وب هدنزو زز ( ةرکر کلا ) یرخا دعب ةرم مداعا
 .لاقب ردهنسانفم ۵ وکوا لغو هر رک نم رک رک لاق راد ٤ےس انعم قلف هفافا

 لا و کس انلطم لوف ىلع كلوک رکک کک نی دن دهد رو اذا بلا کرک |

 , کسا دقدلفاط یدولب لیو كعهذو ارفرف اذا لجرلا رک رک لافی ردهتسانعم |
 یا هثفرص اذا پاعصلا حای لا ترک رک لاب ردلعتسم هنسانعم كمردنود هن |

 یغواطو مزهنا اذا شیلا رکرک لاق ردنسانعم یازوب رکسعو قرن دعب هئچ
 كم ردکرب یب هنن ریو ابی حاص اذا ةجاہدلاب رکرک لاقب ردهنسانعم یتمیغاچ |

 اذا: هلص هرک رک لاقب رد هنسانعع كلنا عفدو هعج اذا ؟یشا ]1 لاقي ردهنساتعم

 رد هنسانعم شام رب وح نم کدو ها اذا هرکر ک لاق زد هنسانعم ثلثا ساحو هعفد |

 نفخ ءار نامه فورح هدنلزو مظعم ( ررکلا ) اهرادا اذا ییزلا رکرک .لاقی |
 روت وا س> ىجا را رکن هدناسل فرط هد لاح فقوا رز رووا قالطا

 كمدآ نالیغ وب هک رود هزاوآ لوسش نالوا هدردص هدشزو ریما ( رررکلا )

 ردصلا ق توص وهو ړرک هل لاقب رولوا ریبعت یدلرخ دکرولوا هیڼش هنزاوآ
 پابلام ارب رک کیو رکب + لحرا ر ک لاق رولوا ردصم هدانعم ونو نها توصک

 هبسس قوغوب لوس نر قلا توصک ردصاا نم تاص اذا یناثثاو عبارلا
 نم یرععت هی یارب رک هذخا لاش رول وا ضراع نوک را هزاغ ون هک روید

 قارع هکر ديما كلوا ع ون رب هلیعض كفاك ( ركلا ) ردیمما كرنرب ریزکو رابفلا
 یلع ریفق شقل آو روند هثیش نالوا هدنرادقم کوب كشا تل او ردصوصخحم هنیراید

 نیربس نیا ثیدح فو ٍهیاج)ا یف لاق حراشلا لاق رونید هنرادقم بدرا قرق لوق

 ةرمبلاب رکلا اسحت لمح مارک ءالا غلب اذا ةياور قو رذسقلا لمح ۸ ردق نآک اذا

 | عاص كوکلاو كيك اكه هام ریفقلاو ا" ربغق نوت یرهزالا لاقو راقوا ةتص |

 رونید هی رکو اعاص نوتس قسو لکو اتسو رشع انا بالا اذه لعوهف فصنو
 فا الح ردا نارنک بوبا غ ؤا هن رېش سیلفت هکردیدآ رهنربو هتسانعم ءاسک
 بواشوا «هقسخاو یرول بوقح ندنرلغاط ناقيلاق هک ردب رلکدید رک رهن هم

 ۱ سدافو ردآ نارذح ندنسارا هتاب هره مع یکیا بوراو هبیلقت ه

 | كفاك ( :رکلا ) ردیدآ تلایا رب هدنسهیحا لصومو ردیدآ عضوم رب دکل

 ةر یا ةرک هل تلق لوق ردهتسانعم هرابو هعفد E AEP عف

 هرکو رولک تارک یجج هتلج یا هنرک ینا قاطبال لاقب ردهنسانعم موعهو هلجو
 هیآ لوقت رونید نارک هنسیکیا رونلوا قالطا هتربره ندماشخاو حابص

 موجهو لج یخد و هدننزو یرش ( یرکلا ) یشعلاو ءادغلا یا نیترکلا ی
 سس

 هد هتسانعم
 ب



 "۷ و ۵

 كللادبع ند هیوما رونلوا میت ندید یرکیو لوع هزوقط بولوا ندیتل آ هلئسم
  بیقلت هلکمال لح بودا لاوس ندمدآرب مات ردک,ا ییهموقرم "هلتسم ناورم ن
 دز دوخای ىدا ندردک ۱ ونب یی هبردنک | نوئاخ ندا تافو لوق ىلع یدلوا

 | تخا هدادعام ندلئس و ارز ردیقلت بس یفیدلوا ردکم هلسس یب وعض تبا نیا
 ددشو یوق هدنزو لتع ( ردکلا ) یدلیا لادا هب هصد رف مس هلا دح یی دو ال

 هدننّژو همام ( راک ا )دید O رنک باش لاق روشد هنسزیا جک نالوا

 رج رم (ندکنملا) رونید "هنسهصوت اي نالق هدنید كاموح گر هدادک
 ند هما ( ردکشلا قيرط ) ردیسا سرفررب صوصحم هتعاج ةيودعلا ینب هدننزو
 ردعشومرت بيرق ,ه هتیدم هدتشزو رد ) ردكلا ) ردقحهلوا قیرط دراو هب هکم

 کرت ( یردکلا ) ردردکا یدحاو ردهفو رعم" لابح هدننزو رباکا (رداک الا )

 . یزأغوو شق یرصو زو ینول هکرذیسا كعون رب ندتشوق قلترفب هدننژو

 یژادانقو یراق هک وج یربو یردکیرب رد هنوک چ وا یشوق قات رغب رولوا یراص
 یحف كفا ( رکلا ) رولوا زو یراقو یسهقرآ هک ردطاطغ یربو رولوا هايس

 نددنسن رب هننزو راکذب ( رارکشلاو ) هدننزو رورغ (رورکلاو ) هلدیدشت كنارو
 رک لاش ردهنس-انعم قلاص روس پودبا هجوتو لیم هنیرزوا اددجم ع وجرلا دعب

 یتداع كفلوم مجر هنعو فطع اذا لو الا بابلا نم ارارکتو ارورکو ارک هيلع

 "هرزوا نعشد رازرابف هدکنح هکه تن ردبت نم هرزوا هيلع فوطعم فوطعم هززوا

 بودبا ع وجر هنفرط یرکسع و رک هرکصندقدت [ یعالس یهدنرالا پودبا موه

 رک خابصلاق لا یک كود هرکصندکدروتسوک قماقنو كلبا رج اد دو
 ندنغوبق كنپرللاد امرخ دوخاي ندفیلرکو لاستقلل داع مث نالوسل رفاذا سرافلا
 شف تف عاب لوا ری مسا م لصالا ق وو روشید هغاب شلروا

 سنا اما یک رونید هدنک دبا لوش و ردشفلوا هیعش نوهکبدلروا

 ها هن وک ره د وخات روند ها نیل ناثل وا رییعت طاله لوق لع رول وا دوعص

 ینیرلکنا ندنفرط ییا كنالاپ هکزوند هغاب یسهلوقم شیافو پیا لوگو روتید
 هد هلی كفاک هدنو رونید هیوق رکو رولیکح نوجا كمردکرب بوروشود
 و وش لوق لع روند هبیوق نیشو هدرخ نانلوا ربیعت هعشاو ردزااج
 وش رکو هلی سک كفاک ردرارک جن هلوا رولیک را نوما قلنروطوص زن هکزوتید
 73 دارک | یعج رردبا زام یادا هدنرزوا بودا هداجم ینآ هک زونید هلدنم

 هلج هنود هبود هلیحف كفاکو هلک كيم ( رکلاو ) هدننزو دادش ( رارکلا ) رولک
 ( رارکلاو) هدنن زو لیعفت ( رب رکتلا ۱ رارفیامکمو را کوه لاق رونید هزرابم ندا

 هری هتسنرب هدنن زو دلم ( :رکشلاو ) رد مغ كرا رکن نالوا یالث هک هدنزو ل
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 رو ما و هکر دص وضخ ا ھغلوا ,دکنر هی كفاك هردک شمیلا دن و اذص

 رول وا لابم-ا هدنس لب . رد کس و دهم و نعو ءا هرودکو رد وا ید ر

 رد هدسانعم الوب هنس رب هد زو لفغ ) ردکكاو ( هد زو دا رهسا ( راردکالا ) ۱

 ( ریدکلاو ) یک ذو ذغف هکهیوکس كلاد ( ردکلاو ) 4مک كلادو یعف كفا |

A i:قالطا"هنیوص لیس لوشو ر :دیدآ لجررب ردک او روند هثیش قنالو  

 لاقب ردیا ادپ ترودکه يهجو لوا هوا رروتک بورپص هر, ینیدا غوا کر ولوا |
 * ]| یلیعفت ( ریدکشلا ) ردیدآ بلک رپ ردک او ضرالا هجولا مشاف راص اذا رنک | لیس ,

 (ةردکلا ) اردک هلمج اذا ءالا رک لاق ردهنسانعم قمردنالو یهنسنر هدنزو |
 هج هقفوبو رونید هنسهلوق» نوصوب نالوا هدنزو لوق ىلع هنروماپ كشوح هاف

 ! نایارصه بوہوف ندنتلا یغایآ نکرد رکسو نکرروب یم تآو رووا قالطا هدولب |
 شاه رد ردکی سنج عجب روند هاتمد نیک | یو روت واقالطا هنسه راب تک هح ڕا

 مدولب هجهقفو هدرلنو هدننزو یار ( یرادکلاو ) هدننزو یدرک ( یردکلا )
 ترودک هک رد هنسانعم كعروب هلثعرس هدننزو لاعفنا ( رادکنالا ) روئوا قالطا
 "پولیزوس نذاوه ی 9 شوفو ع رسا اذا هربس یف ردکنا لاق ردم زلف یە رشب

 بوش وا هرزوانمشد ندروغوارب نسانوضقنأ اذارقصلا ردکنا لاقت رد هنسانعم كعا

 , قاغاط بولح اصپک اوکه دکلقو اوبصنا اذامملعموقلا ردکنا لاق رد هنسانعم كلک ود
 هبایعا هدنزو ءاربج ( ءاریدکلا ) ترتاتت اذا موجلا تردکنا لاقب ردهنتساتعم

 هرجا دوس شلغاص هزات نوعا ندب نیم ناوسن ردیدآ كح هي ول رد رب صوصحم ۱

 ذقنق ( ردنکلاو ) هلنتعخ ( ردکلا ) اردا لک | بودلصا ییامرخ یرلکدد ینرب

 راجت لاقب روئید هیهنسن ظیلغو نوغو هدننزو طبالع ( ردانکلاو ) هدننزو |
 ( ردک الا تانب ) ردل,عتسم ,دنوسق رابح کوک ا و و ظیلغ یا ردانکو ردنکو ردک ۱

 ( ردیکا ) ردشفلوا تبسن هنیرلککرا مانردکا رونلوا قالطا هنبرلکشا ناب |

 ردیععا كلاسك نالوا یسیلاوو بحاص كيهعلق مان لدنلا همود هدننزو ريحا

 ( ردوک ) رد وسنم یاروا یاردک دا ردیدآ هدلب رب هدنخ هدنزو ءار ج ) .اردکلا ( |

 ما یالکلا هلادبع نب رجاهم لوق ىلع ردیدآ كلمرب ندریج كولم هدننزو رهوج
 ثدحمرب لصالایرضیو ردیمما اخترب هدنزو ریبز ( ریدک ) ردیسانیرع كنهسک |
 N r هیهج ( هریدک ) یدیا يک وبا ی نا یتیم
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 لجرلا رثكا لاقب ردهنسانعم قملوا ناوارف ىلام كمدآربو علطا اذا للا رثك | لاقب
 لجر لاق روند همدآ یحاص ناوارف لام هدننزو نسحم ( رثکملا ) هلام رثک ادا

 روشد هب یک نازوا ول ژوسس قوح ) رثكملاو راكللا ( رشک لاموذ یا کم

 ردندهبلاغم پاپ هدننزو-هلعاثم ( ةرتاکلا ) مالکلا رشک یا زیثکمو راثکم لجر لاق

 محو کف مه و راک لاق ردهنسانعم كلا هضراعم هدنص وصخ ترفو و ترک

 : ۱ ح قم  4قوح ندهنسن رو ردغ وصم ندن وب راک نانل وا ۶ مهوبلفف ةرثکلا ف مه وبلاغع یا
 هنم برشیا اریشک هنم هسفل دارا اذا ءالا هرتاک لاق ردهنسانعم قلوا هدنديق قلا

 دشت دازز ادا هالا هرتکتسا لاقت ردفدارم هی یا نا و راک( را
 نم یکتا لاش ردهنسانعم سا ققلافوح یهنسن رو هتم برشا ارشک هنم

 لاش روند هس قوح هدش زو رهوح ) روكلا ) هنم رثکلا ف تغر ادا "یا

 رونلواقالطا هرابغ قوح شلرو بولیراص هنر یربو رشکلا یا رتوکلا هاظعا "
 جاج هکرددآ هبرقرب هدنساصق فاطو ردیعمش قالطا هنب انعع توو مالساو
 همدآ قوچ یناربمو ماعناو یانبحو ریخو یدیا نایبص اعم هدنآ هدنلاح لئاوا ماظ

 دیساذکو ءاطعم ربخ یا رثوک وه لاق رونلوا قالطا همدآ ناشیذو دیسو روید

 ندنآ نانح رابا عیج هکر دی دآ اردو صوص هدننحو هنسانعم رم روند هغم راو .

 یحضف كفاک ( رثکلا ) ردا بارشا ین آ روک ةروسن هکهتن رولوا بعشنمو رفق
 رونید هنکچچ لوق ىلع رودنید هنسپنبب امرخ ردزناج هلنیتعفو لینوکس كناو
 ردیسهداتفا قشاع ینعی یحاص كراکن مان هع هک ردرومشم فاش هدن زور بز [ شک )

 هدننزو ثدح ( رثکمو ) هد-ننزو هنیفس ( هربثک ) ردا لزغت هلکن آ هدنراعشا

 مص رب صوصخم هنیراالینف سطو سیدج هدننزو یرکس ( یرثک ) ردندلابر یاسا
 رلمالساو قول هم رک | لوسر ترضح فرط پو دیا رسک ین آسیب رلا نب لشمم زدیدآ
 هکر ديما بطر س عب تبوطر هن وکر 1۳۹ كفاك( ءاريشكلا ( یدلوا یقفسشم

 ردیا روهظ ندنکو ک ك رجش ع ونرب تبان هدنرلغاط نالو توریب هدنسهکلوا ماش

 هکر دسیقم هلا غص نالوا لصاح ند رش مان داتق هدناد رقم مسیج ءارثک وبشا

 هغ وح یت سشذیب هدنزو یرش ) یّکلا ) رد هنس ناشوا رییعت هزنک دشت رحم

 تا ربد قل یعپ اند ضا كناویح هدنشزو هرخاف ( هرخاکلا) روید
 ردیدآ عضومرب هدنع هلی وکس كن هبتحم یایو یحف كفاك ( ناراک ) رونید هنسیغاشا
 (زدکلاو )هدننزو هراسخ ( ةرادکلا ) ردنداروا یناراشکنا بوقمب نا ًاطع ندناور

 هلن وکسكلاد و .یعط كفاك ( ةردكلاو ) هلیض درلفاک ( ةرودکلاو رودکلاو ) هلنیتعف
 ردک و  ردک و الثم ءالا ردک :لاشردیلباقم توفص هکردهنسانعم قلوا قنالو هتسن رب
 ضيقت سفالتاو میارلا و یاثلا بابلا نم هردک و ةرودک و ارودکو اردک و ةرادک ۱

TEDSTER 
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 رج هد زو باتک ( رابکوذ ) ردلیحامث یمعا ردسلل تدحم رب هدنزو بار
 هایش رعو کیوبا ( ناربکالا) ردیقل "ریمارب رووا ریبعت ءاوذا هک ندنساما

 هبرفرپ هدنب رق نوع رهن هدن و هنیفس ( : رییکلا ) رول وا قالطا هنب رلت مح ام
 هبهنسن نانلوا رعبعتلونهرپ هد زو دما ( رک الاو ) هدنزو دما (رک الا ) رددآ

 بولوا هیبش هتساولح نوا یروف رونلوب هدنرلناغوف هلکمروک یسیرآ لاب هکر وند
 ردیدآ مس ومرب هاه ( هریک ۱ ) رلزدیا ریبعت رک | اکا هد راب ؛د شعب زاوا یتوالح كبو
 نالف لاش ردهنسائعم فرشو ردقو بسح ههیوعص كنابو یصف كفاك( کلا )

 و رایو روید هنطسو كش هو ردقلاو بسا یا کلا عبفر

 هبهفحو هجدوه كچوکو نارکسلا هيشک هيثم يا رنکلا یثع لاقب روند هکعرروب
 هکروا كسکویو هلشانعم نرابا طفاح روند هنیراوید كل كج هرم امرخو زونید
 اعفترم یا ارك اهمانس ناک هفان"لاقب رد راج هنيتعفو ملک كفاك هدنو روید

 هبسک كيءرمه ( راتک الا ) روند هکروا كاسکوی یغدوب هدننزو هر ( ةرتکلا )
 اهرنک مظع اذا قالا ترنک | لاقب رد هنسانعم قلوا مظع یکبر روا کر كن هود

 هدنژرط مکروا كکوب هکر واند هرق شلاف ندنموق داع رک كماک ( (.رکلا )

 هبق دوخاب شا راراپ هرزوا روک ذم زرط ینرارزوا لروبق هدنامز لوا رولوا

 حوطس شاروق یاچ الاح رولوا شاناچ یک مکدوا یتسوا هکروشد هیانب هدنلکش
 راعتسیو مانسلا اب هبشپ ةبفلا هبش ءانب وهو رتک اهمانس ناك فان ساسالا ف لاق یک
 هکرونید هفافوح رد زی اچ هلک كفاکو هلی وکس ك هثلثم یاب و یححف كفاك (ةرثكلا (

 رک لاق هنسانعم قلوا قوح هننرب رولوا ردصم هراثکو هرثکو ردیلباقم تلق

 یخدون هلیعح كفاك( رثکلا ) لق ضیقن سمالنا بابلا نم ةراثکو ةرثك “ىلا
 ةرثکلاو ةلقلا ىلع یا رثکلاو لفلا ىلع هلدلا لاقب هنمو یک هرتک هونید هفلوح

 ( رثکلا ) هرنکا هبظعم یا لانا رثک ه لاقت رونید هنمظهو رثک ۱ كئیشربو

 ( رثاکلاو ) هدشزو باغ ( راثکلاو ) هدننزو ریما ( ریثکلاو ) هدننزو لدع
 بارغ ( راثکو ) رونید هبهنتن قوح هدننزو لقیص ( رثیکلاو ) هدننزو بحاص
 تاعاج یا سانلا نم راثک رادلا ف لاش ردلمعتسم هتسانعم تاعاج هدنزو

 مهو رثکف مهو راک لاش ردفرصتم ندلوا باب هک زدند هقلایم بای هنب راک هدارو

 رمخ هدنازو لقبص رثیکو ردیدآ لجررب هدنزو ریما ( رشښکو a !واک یا
 هدنن زو لیعفت ( ریثکنلا ) ءاطعم ربخ یا رثیکوه لاقب روند همدآ قوج كب یناسحاو
 هل رک كمر ( راثک الا ) ارك هلعج اذا "یثملا رثک لاقب رد هن-انعم ققلاغوح
 كمروتک هنن قوح مدآربو هرثک ینعمب یالارٹک | لاقب ردهنسانعمققلاغوح یخدوب

 ردهنسانعم كمربو شع یجاغآ امرخ و رشکب نا ذا لح را رک ۱ لاقب رد هتسانعع

 |۳۳ هگگکککک

 لاق
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 لاق E كم ولوا و تاب ییهنسن رپ و ا ا تسماقا هنماقم,

 دع مطع و كليب لويو ول وا ی ەنسن رپ ) رابكتسالا ( ازیک هلعح اذا "یملا رک

 دنع مظعو اریبک هأرا ذا هریکتسا لاقب رولل وا رببعت كفسکویب هک ردهنباتعم كلبا
 كنءهرمه ( رابک الا ) مظعت اذا لجرلا ریکتسا لاقت ردهنسانعم قفلولواو كفکو یو
 "یا رک | لاش ردهتسانعم كفسکویو كمروک ولوا یهنتسنرب ډو همی
 یصلا ريكا لاقب ردلعتسم هنسانعم كلا طوغت قحوحو هدنع مظعو اريك هارذآ"

 ا | ةأرملا ترتک | لاقب ردل يتسه .هتسانعم كمروک ضیح نوناخو طوقت اذا
 یا[ هنربکا هننأر الف ] یاعت هلوق یف لاق ها سابع نا نع یورو حراشلا لاق

 مدآرب هدننزو ربح ( رکلا ) ةيانک ءاهال ةفقو اه داهلاق دباو را تحک ناف نضح

 لوالا بابلان نه ارك 7 ةنس اب الف رک لاقت رد هنسانعم 9 ا6 هلشهح شاپ ندرخآ

 . هلیمصو صف ناب ید كيم ) ةركلاو) هلی كفاك ( ةركلا ) هيلع لع داز اذا

 ةریکمو ةربک انالف تلع لاق روشید هغلولشاي ردرلعما هدننزو لازم ( سکلاو )

 كذاك( ریکلا ) نسلا ولع یا :رکشاو ةركلا هتلع ساسالا ف لاق نسا یا ارتکمو
 هلدیدشت كبارو یرسک كنابو كنءرمه ( ةربک الاو ) هلرسك كفاك (:ریکلاو ) هلی

 هل د دشت كيارو مک كرلابو رلفاک ( ةركلاو رکلاو ( رول وا حوتفم هزه اضعب و

 تبسن هتنراقاو مود لوف لص نوسلوا هلتهح ردق درکو نس درک راردهنساتعم رکا
 ۱ هک رویند هب ال وا بستن هلتطاسو هلی ءایآ هنر کا | د ف دعوا رته بسن

 كفاک ( رکلا ( تسشل اپ مهدعقاوا مهرک | یا مم رک و مه رک وه لاق ردند رخافم

 نابشو فرش و هبظجم یا مهرمآ رک هدب ف لاش روند هنبظام كدیشرپ ءلسیک

 رونلوا قالطا ههانک كوپ و رداج هده كفاک هدانعم ییاو ردلمتسم هنسانعم
 هرعو تعفر نالوا هلیتهج ناشو فرشو هلاه روند ید هریک هنسانعم رببک ما

A Eتدون هدننزو ءایر  

 جراش ربو دبظع یا ءایرکو رک ه لاقي ردهنسانعم رو تبظع قلولوا

 هدننزو لعفت (ربکشلا ) رد هپ ابر تفص نابههکرد هنسانعم تمظع علایم ءا رک هک رید
 ردتفص سلا ردنزابع ندکمروک كوب نش هکردهتسانعم كفلک وی ( ریاکشاو )
 هکر دیعج كنظفل یریک هدننزو درص ( ربکلا ) مظعت اذا رباکتو لج را ریکت لاش
 ( رابکتسالا ) [ ریکلایدحال اینا ] یاعت هلوق هنمو جراشلا لاق ردش وم درک |

 هلنیتحف ( رنکلا ) مظعت اذا لجرلا ریکتسا لاقب ردهتسانعم ریکت كفاك ویب یخدوب
 . نامر رربد ناک هم اع ردقو رعم یھ هریک ۳1 فصا رود یاس نا وا رعمیعت هک

 ببس رولک ناکباو لاجنو لج رولک رابک یج روند هسوک و لبط رکو هدننزو

“ma 
 ( رابکوذ ) ردیدآ هیحانرب هدنتلایا ناتسزوخو ردیدآ مظع لبج رب رکو یک بابساو

 مس سم سم a و ید سم ست سرم م ی سر یک کد سس و سر تست تک



ETAT To ۳نت  

 رد ودم هلی و 4 رلز و یرابفلا کم ۷ مالسلا دبع ندنب د ر دم وم ء هد داد

 ۲ لاعتفا ( را الا ) ردیدآ مشومرپ هدنای و ردپدآ لجرر هد زو ملقم ( رم (

 هنهثاذا ثیدطاراتفالاقب رد هنسانعم كالا بقا و تیغ ندربخو مالک رب هدنن زو
 بیو نم شاش الصا نفیدتآ هکر ونبد هم دآ زا دنا رەت كب هدنن زو نیه ) رقلا (

 هب هلفاق هکر دپ رعم یسداف ناوراک هلیصف كنارو كفا ) ناو ربقلا ) لڕدزادنازداق

 (ءارلاعم یناکلا لصف ۸ یلاعت هنومپ ءارلاعم فاقلازجت ردیدآ هدلب رپ هدب عمو روید
 هدننزو 00 ( ةرابكلاو ) هلیض كفاك ( 2 ) هدنزو بنع ( ركلا )
 ارکو اریک "یشلاربک لاقب ردیلباقم كلکح وک هک ردهنسانعم كمویو قلوا كوبي

 *"یشلاربک لاقب ردهتسانعمقلوا كرزب و ولواو رفص ضیقن سمامنا بابلام :رابکو

 لاق رد هنسانعم قفاولشای هدنزو لا زمریکمو هدنن زو بنع رک و مسج و مظعا اذا

 هکیدلوا مول م هکر پد حراش نسلاق نعطاذا عبارلا بابلانم اریکمو اربک "یشئاربک
 ردنوصم ندمبار باب قلولشایو ندسماخ باب كلکویب نالوا هلیرلتهج ناشو دوجو
 كچوکو كمویب نکیا كحوک یرب رذشلوا عج كلکوی هنوک جوا هداروبو
 یکتلالجو تماسج رولوا یونعمو یسح هکقلوا ولوا یربو قلوا وی بویلوا
 هکر دند هدا فاط) یک تخوخو تلوهک ردکاک وب نالوا هلتهح نس یرو

 رکا یگرلت طح مالسلاهیلع مانا لوسر ندنیانج هنع ها یضر سابع ترطح
  شمربک اوهو هم نسا ا یشان نددت لاک هد رلکدتبا لاوس ود ی رلزس هسخ و

 باغ ( رابکلاو ) هدننزو نانر ( رابکلاو) هدننزو ریما ( ریبکلا ) یعتارلیدرویپ
 هل رسک كفاک رولک رابک عج كرېک رونید هثبش نالوا ولواو"لویردرفصو هدننزو

 هدوم يک هاخ ویشم رولک ءاروبکم ییج دریک كلذک رولک نورابک ج كرابک و

 نسا یاربک نالف لاقبروند همدآ هدرولناسولش ای ریبکو روند هرابکو هریک

 هگودندنم هفینض هرنکا هترکف برا نده لاهم باو وردهناتعم اک ولو ( ریاکلا )
 هدنزو لیعفت ( ريبكتلا ( رکن عریک یارباکنعاراکدعلا اورو هتمو رددلوا پاب

 هللا هدننف ىهلا میظعت ردیتفل ا هک ددشت كابو یرسک كفاك ( رایکلاو )
 لاقب ۱۳۳ دای هللا ایربکو تبظع یپیراب ترشح هکردهنسانعم كع دریک |
 هتعض وم لیعفربک | هدروکذم بیکرت هکر د حراش ربک | ہا لاقاذا ارابکو ا رییکت دی زریک
 هک هجا ردجالم ینهخیص لعفا هب ةا ر تلالج ردهدنکبس ییکلاهقا .اقلوا خوض وم
 رک رکا هللا دوخاي ردیعم هتکن و ید هدنسهع رک [ دیعل مالظب كيرامو ]

 هنح وضو ردهدنکبس قش لک نم رک | دوخاي ردفوذحم هيلا فاضم هکر دهدن ریدقت

 CT ه.ایربک هنک فرعی نا ج نس رک ا دوخای یدنلوا فذح یتیم

 دصف مسا ردیوصنم هلیلغف ربک | ردقم هک ردهتسانعم ارییکت اریک هدنیکو اریبک

 هنهاقم
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 نوزوا كلی هدننزو روفصع ( روقهقلا ) ةريش یا :رهق روكا
 ف 2فا (رفهقلا ) ردندنسهلج ی رادبعالمهکروتید هان یرلقدای ندشاطیدازوا
 هشاط كيو روند هناویح ولشایو هنسانعم سین رود هنس هک ۳ هل ددشت كنار و

 ىف كرافاق ( رقهقلا ) روند هشاط كب خدو هدننزو راثرت ( راقهفلا ) روتید

 جاغآ و روند هراز یزمرةو هجا نالوا هدنرزوا كنسینب امرخ هلددعت كنارو
 هرشک ماعط شلزید هرلباف هدننزو رفعح ) رقهقلا ( هام ن روند هنص وب

 هیدغ رق هايس كبو یک ىلا نواه روند هثیش.نانلوا قص هتسن هلیسیدننکو روند

 ( یرقهقلا ( روند هئیس كحهدا قه” هنسن یدو هدننزو ظفر الع ( رفاهقلا ) روید

 یرقهقو روند هریک ماعط شازید هرلباق یکرشهف هل رصق كنلاو ىح كرافاق

 هتم" رب ال هروک هنربسقن كفلوم هنسانعم فلخ ىلا عوجر كمود ههبکا
 هدنس هين روش وا زیبعت كعود هرزوازبا هکرولوا كعود هندهسک | روفلا لع نکردیک

 لا ههح وديع ۳ م فلخ ىلا یشاوهو هدهیابنو هلیفذح كلاي روند نا رقهف

 .عجد یا ی رقهقلاعجر مهلوق هنموردصم یرقهقلاورتهقلو رقهف دقو هیشم ههج
 ندرآ هلغلوارسقم هلی رابع عوحرلانم برض هال مسالا اد فرع یذلا عوج را

 جحزمروند نا رقهق هدنسهینش ءانب کا رولوا عون هاو رولوا ك٤د كمك نیدرآ

 . ( ةرقهقلا ) ردشحاف طاغ هکررید یرقهق ماوعرثکا هد دشن كناب هدنو هکر ید
 لاق ردهنسانعم كغ ود هلا یرقهق تعحر هدنزو لزلرت ( رقهقتلاو ) هدننزو

 زرد ادق :لویش هدالر و قهق ورم قلا مجد اذا رقهفتو لجرلا رق
 كجو ساجر هدنزو نارفیعز ( نارقیهقلا ) هلوا شدهرارف ی زا

 هودو بونلتافلق یک هایسیدنک EARS e ثفاق ( ريقلا ) رددآ

 هدنادرفم ردهنسن یرکدد تفز هدیشکیا دوخاپ ردنرابع ندهتسن هایس ناتلغای

 ندرلوص ینا هدنتعع قارع لصا هکرد نیم هلاهتسن یرلکدیدزقاس هراق رق وراق
 ه هنسن رب هدننزو لیغفت ( رمیفتلا ) رولواهنسن یک تفز هدقدل وا دقعنم راقح بوبایق

 رقاب اه الطاذا قزاو بلا ربق لاقت ردهنسانعم كم روس تفز دوخ قاس هراق
 یا هنم ریقا اذه لاق ردکعد یبآ تپ ردلیضفت لعفا هدننزو لضفا ( رقالا )
 لجر لاق رونید همدآ نایلوا فورعم یبسن هدننزو رون ( رویقلا ) ةرامدشا

 ریقلا تیرنشا لوقت روند هبیجفز هدننزو رایع ( رایقلا ) بسلالماخ یارویق
 راف دداا داش مار رج روانا ی رابق ندندیماشا راقو ام

 هدننیب هفاصر هلا هقرو ردیسا یسرف دوخای یسهود كنهسک مان ثراا نب *ییاض
 ردب دآ وقر صوص تعا لع یب هدنبرق طساو و ردد آ عض وم رب

 - ( رایقلا برد ( ردعضوم ر هدنرزوا تارف هدننزو رايعلاةعر نم ( رایقلاهعیقم )
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 یاب كريو نعساذا لجاروقا لاقب رولوادش تبست هلوا یانعم ه4فلوا هنسسانعم
 كلم رمه ( نروفالا ) هاب بهذاذا شرالا تروفا لاش ردهنسانعم قلوا لئاز

 دژ+ابروع روللوا قالطا هبیهاودو تافآ ( ثایروفالاو ) هبرمنک كنارو یصف

 ردشمنلعج هللا هفاع تادا ءابا هنئدش یک یسهک نیفلبو ردذوخأم ندنسانعم مطق
 ینلوا مشی هلنبتعف ( روقلا ) یهاودلا یا تایروفالاو نیروفالا هم تيفل لوقت

 یاس ) لبطا تاراف ( روعاذا عبارلا بابلا و اروم لحرا روق لاش رد هن-ابهم

 هدسلدنا هدنزو هرغ ( هروق ) 3 عض وم رب هد هما هدن زو دص هلا هم

 ( هروف ) ردهدلب رب هدهربزج هلی كفاق ( نیروف ) ردیدآ هی رق رب هدنساضق هیلیبشا

 ردعشومرپ هدهنیدم هدننزو یرکس ( یروق ) ردعشومر هدسلدنا هدننژو هبروس

 شلروس تفز هدننزو مظعم ( روقلا ) ردعضومرب هدننزو نارکس ( نارؤق )
 هدننزو لاعفنا ( رایقنالا ) ربقلاب لطمیاروقم ند لاق روند ههنسن شفلتفزو
 پودا ليم ییغ وط هب هنسن رو عفو اذا * یا راقنا لاق رد هنسانعم كم و درب

 یرنکا كنهمک هدننزو لعفت ( روفلا ) لام اذا هب راقنا لاقب رد هنسانعم كلتکا

 قلرویق نالیو رورت ینعب لیللاروقن لاقب ردهنسانعم قلاق یسهجرادقمرب بو
 هديب طساو هللا هفوک ( رافوذ ) تنثن اذا هيلا تروقت لاقب ردهنسانعم

 هکر دفو رعم مورپ پب رعل انب ) راف ید مو ( رد هب رقرب هدنساضف یرو ردعض ومرب

 مرمه مع رکشل هلکلک نوحما بہن ینابیشیتب مدلحم مانرافوذ زی ورپ نالوا مع هاش

 لضفا ( ربقالا ) ردیسالوا ةمعلم كنبرلقدلوا بلاغ هرزوا مع كرع بولوا
 ةرارمدشا یا هنمریقا اذه لاق ردلعفا ندنسانعم تفز ردکعد یبا كب هدننزو

 لیلذتلاقی رطب هکرد هنسانعم كليا هبلغ هیسکر هی وكس كناهو ىف كفات ( رهقلا )

 رددآعضومرپ رهقو هیلغاذا ثلاثلا بالانمرهق هرهق لاق ردنرابع ندکلیا ذخا

 ردندنس هیافص اما كنالعو لج قح ترضح نالوا قلطم بلاغ ( راهقلا )

 ردهنسانعم قلوا بولفمو روهقم ییاحاو موق كمدآرب رسک كنءزه ( راهقالا )
 لاش ردهنسانعم قلو روهقم یهسکربو نروهقم هاحا راصاذا لجرلا رهقا لا

 فصو هفلیوا نالوا هحزا یا هدنزو هحرف (: قلا ) اروهق هدحو ادا الف رهقآ

 رک ذ هکردیفدارعو دزو هریهف ( :ربهقلا ) معللا ةليلق یا ةرهقلا ذخف لاقب رولوا
 ندنویدسع هکر ید مرام ردفو رعم رهش نالوا هبرمصع راید ةدعاق ( :رهاقلا ) یدنوا

 ترشاپم هبانب یروب نم رهش بودا یی م یکسا ناطلس مان هقا نیدل ز لا

 هذش م یرامج برعار.ز یدنلوا هيم هلا ه رهاخ هلک لا ساسا عضو هدنتعاس ځرمو

 هسکو کو هنس هع سک وکو ردلنعتسم هنسانعم هر داپ اقلطم هرهافو رارداقالطا ء رهاق

 قالطا+ یراق نالوا ه رب رش تیاغب هدننزو هزه هلی كفاق ) ةرهقلا ۱ روتلوا قالطا ۱

 رونل وا
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 هعطق اذا *یشلا راق لاق یک تمسک هجم رک د ندنشاب ادتبا كزوب رق ردهتسانعم تیک
 امنتخ اذا ةأرملا راق لاق ردلمعتسم هنسانعم كليا ناثخ و اریدتسم افرخ هطسو نم

 ۱ لع روند هغ و هزات و رود هنافرواو ها لزوک و وا شو ندقوع هزاتروقو 1

 ید و هدننزو لیعذت ( ربوقثلا ) زونید هغوع نالوا شفلوا ع رذ هدنسهنس لوق

 كمك یرک د ینشاب كزوب رق رد هنسانعم كسک بو وا هجم رک د ندنطسو ی هت رب

 نم هعطق اذا "ىلا روف لاق یک قمراقح ا بو وا نساش كلمو و یا

 ریوقت هدننزو لاعتفا ( راوتقالاو راتقالا ) بیطاروق هنمو اریدتس اقرخ هطسو

 لج رلاراتقا لاق ردهنسانعم قلوا ج اتحمو هروف عم هروتفاو هراتقا لاقت رد هتسانعم
 د رفنمو عطقنم ندرلغاط راس کروند هغاط كجوک لوش ( ةراقلا ) جاتحا اذا

 روند هبایق هايس دوخای هرب قلشاط هرق دوخای روند ههیظء هر لوق ىلع هلوا
 رولک نارتو هلی كذاق رولک روقو ردیسنج حجج هکرولک راقو رولک تاراق یجب
 هنمو رد زا زادنآ رمت جاب هک ردیدآ هلق رو هتسانمم هد روند هب وآ یشدو یک ن ارج

 || ندنسایق هرات هکر د ون لص اهر وک دا كح راج + اهدا رد ةراقلا فن 8 + لثلا
 هلغتلجا تسانم راد هنزرابم هدنرلن بواوا قفداصم هب هنسکر ب ندنس هلق دسا مدارپ

 غهشیرای قوا كسردیادارم رکا مدیا ناعخما تزرابم هلکنس ةکیدبد هب یدسا یراق

 یراقد رم هدک دلیا را تخ ا ینعشراب قوایدسا مدا هشاسمد وخاپ مال وطشروک دوخاب

 ه دنس هکل وا ماشهراقو یدلیا دا ربا یرو مع مالک هلغا وا یداقتحاو ءابتعا هنغل زا دنا ربت

 ن رحم هراقو ردعفا و هدنسه داح سج هک ردب راک دليا رییعت رله راق الان ردیدآ هب رق رب

 كحوکر هدننب ءابعشس ها طرطاو ردیدآ نصحر هدنب رف هم ود و 4. رق ۳ هدنساصف

 لع هر هو دو 1 تفزو ربق روید هرقاس و هدننزو را ) راقلا ( ردیدآ كغاط

 هدیانو هدناد رفم ردیمسا رهن يبآ ع ولرو روند هنس روس هود نالوا میظع لوق

 یمهطو هدننب رش هلا هایک هکردسسفم هاب یرک دید نایمرا هديا رمو سنیخأطس
 هدننزو هما# ) ةرا وقلا ( ردد | هب رقرب هد هفل رش ةنىدمراقو ردنا رب لئدحو یا

 نلیسک .ددنس هب ادا دز و رق روند هی قتسک- ننالپسک رک د تو اسا ندن ول

 كلذك ردص وص ع ةا ناڪ” و نیشیم لوق لع یکی ستوب وا اشو 0

 هلکشد هش نالوا شاسک ندنفا رطاو روتید هب قنسک :نلیسک ندندناوح كنهتسن رب

 ۱ ردید | حض وم رپ هدننب هنب دم 4ا و مهد هرا وقف و رد هیف ر وطنم ییدض نکلرول وادض

 | لاقر دهل رابتعا فوص وم ىنا رود هرس نال وا عساو هدنن زو ءارج ) ءار وقلا (

 نو ز بویلقز هدننزو رارجا ) رار وقالا ( ةعساأو یا ءاروق ءا رو ءاروقراد

 | كروسو جشتاذا دابا روقا لاق ردهنسانعم قمرترو بوشیروب یردو ربغت

9 
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 حریال ماناو لوط اذا ایلع نال رطنف لوش رد هنسسأنعم یا بوئطا وب دم

 ردندنازوا راطفو رولوا ربت کر وند هنحاغا دوم ءزا هبسسک كفا( راطلا )

 زویکیا كيب دوخاب دانید ددع زوبکیا كيب لوق ىلع رونید هتنزو نونلآ هبفوا قرف
 لطر زوب دوخاپ مهرد كي ناسک دوخاب راد كی شغ دوخاب نونلآ هیفوا
 یعولط كنسپ رد زوک وا ر دوخاب راد كی دوخای شم وک ر ادقلوا دواب نو آ

 راطدف هروک های اثلبغار هکر ید حراش ۳ قالطا هښشموک 8 نول آ

 قالطا هلام رادفم قجهلوا تایح روبغ رادم هک ایوک هناسنا زدن وځ ام ند رطنق
 رولوا ینغتسم هللا لیلق تعانق بابرا شعب یک انغ ردیفاضا ما هسیا لوا رووا

 ا وا نیم هدر ع نمر ماا نسو
 ر رل تس هت مانعم لیکم هلیسهینب لومفم مسا ( رطنقملا ) یهتنا رايدليا فالخا
 ردشوف نانلوا زن ور وا تک LA یی _ظنقلا )

 هلیعف كفاف ( ءاروطنف ونب ) رونید هیدیهادو تفآ هدنزو ریمطق ريطنقو 2
 شضمبلادنعو رونلوا قالطا هنموق یکنز ینعی نادوس لوف ىلع هنضهضاط كرت

 هکر دیمسا یراهیداج رب كنبرلترمنح مالملاهیلعو نیب ىلع لیلا میها رب زود

 هدنش راو عیج یسهفناط كرت هکر ید مج رام رلیدل وا بعشنم ندنلسن كن آ یسهفناط كرت
 رد یغا یرو نم لوق كتاف لوا هلغلوا موسیم هرزواقلوا ندندالوا حوت تری

 مهفارع نم قارعلا لها اوجرخب نا «اروطنق ونب كشوب ] ةفيذح ثیدح هنمو
 وب هدوک هنبرلنای كنقيقحم لها [ ٌءوجولاضارع فونالا سنخ نویعلازرخ میم یناک
 رردهرزوا هروم تفص رد_ةحەلوا كر ردیشهفاط لوغمو رانا ءاروطتق

 ثفای ی لر ردزوبشم یرلکدلیا الیتسا هقارع ها ناخ وکاله ندنا:ریکنج

 نیغ ( رغنقلا ) روند هنسیک غاط ویو زوع هدنزو راجن“ ( راعتقلا ) ردندنلسن

 دولوا نیلاف ندن آ یباغاو هیش هنجاغا رک هک ردیدآ ریهشرپ هدننزو رفعج هللا همم
 روند هلسانت تل هدننزو رفعح هاف ( رفنقلا ) رولوا صیرح كب هنلکا یمسق هود
 (“روفنفلا ) دونید همدآ روذو هو باخ ( زاناو )ترو ليدنق ( ريفنقلا)

 هدننزو لدنعس ( رومنقلا ) هتسانعم "ریقفلا بش روند هنکید كربد هدننزو روز

 لع هلوا بویعم هبا كلکشوک ینعب لوخدم یتدالج هک روند همدآ نوزوا لوش
 دللبا لوخدم لیوط یا رومنق لجر لا رونید هیسک نالوا نابجو فیعض لوق
 لوما كمالدیشیا ینس كنغایا هک رب هدننزو روح ( روقلا ) فیعضلا راوخا وا
 یشا ذا اروق روقب لجرلا راق لاقي ردهنسانعم كعرو قرهسب ینرلجوا كن رلقايا
 ردهنسانعم قمروق هوصنم نوعا دیص دایصو ام" وص عمي الل هیمدق یا _طا ىلع

 قرهوا قرهلوا یرک د ندنسهروا یهتسن ربو هلتخا ذا دیصلا دناصلا راق لا
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 نالوا نمروک ضیح الصا هدننزو هو رخ ا همد نیش ) ةرودنقلا ) ردشلبا

 ال یا ةر وشنق یھ لاق ردلک د فععم ندنظز) روسشنف وو رونید هن واخ

 دیدن یا رصانف “یش لاقب رونید هبهنسن دیدشو تح” هدنن زو طبالع ( یصاتقلا )
 هدنزو لح درح ( عصیقلا ) رد دآ حض وم رب هدماش هلیعص كفاق ( نیرصانق (

 یک هغیولبق رونید همد آ نالوا زونوک و جابوط یک رودف یسهقراو هصق ینویب

 هب ودا هدنن زو لحدرح ( رعطنقلا ) لتکنا رهظلاو قنعلا ریصق یارعصتق وه لاق

 یملق د وهج و لقب یب آ و لنت" یمسج هک ردیمما كنسهراب ج اغآر عون رب ندنسق
 كفاق ( ةرطنقلا ) ردهدس خو هدعم یوقم رولوا هییش هننشقم كندلقب یرلک دید

 مرسلا یا هزطنقلا لع انررم لوقت هتسانعم سج روند ه یریوک هلیهف كناط و

 ردص وصخ هبیرپوک نالوا ینبم هرزوا رک هرطنقو ردعارسج یروبشم کرد حراش
 هبانب عفترم هرطنقو ردشایا نایب هلا ریبک یهرظتقو هلبا ریغص یرسح یرشحم زو
 ( نادربلا ةرطنق ) رد ه رفرپ ندنلاعا ناتسز وخ هلیحف كنمرمه ( كىرا :رطنق ) روند

 یمیقلا دواد نب ىلع ندیراخم ماما خویش رددلحم رب هددادغب هلیعف تیارو كناب

 طابر هلا ج دنا هددنف رس دلیط كنهمحمیاخ ( ذاذرخ ةرطنق ) ردنداروا یرطنقلا

 یللا و یعاقتراو عازذ کیپ لوط ردنداید بیام هک ردن رپوک رب هدننب لګ مان

 ردشفل وا انب كرهنلدیلک هنبرب یر هلا رومدو نوشروق یک او رد رادقم عارذ

 ان كئآ یربک رو زم ردیمسا یردام لرشدرا ندنارا ةفلاس كولم داذرخو

 نا دجا ن دمع ردعضوم رب هدسلدنا هلاک كنپس ( فیسلا ةرطنق ) ردیسهدرک
 ( لوشلا:رطنقو ) هدنزو ریز ( قیرز ینب ةرطنق ) ردنداروا ی رطنقلا کلالادوعسم

 دنق رس ( هرطنقلاسأر ) ردیدآ یر وکررب هددادفب یدیعلا ( ةرطنقو ) هلی كني

 ردداروا یرطنقلا دا ن قداصلا نی رفعح ندمالعا رد هب رق ۳ ندسشلاعا

 ردنداروا یرطنقلا نات نادج ی نسحب ندیدم رددآ هلحم ر هدرواست و

 هلایض ر نايلا نی ةفيذح ردد عضوم رب بيرق ههفوک هلیحف كفاق ( رطاتقلا )
 رطانقو یدلوا یراعتم هلرب هشذح رطانق هلتفاضا هنسیدنک هلغعوق هیاروا هنع
 دوحای عضوم رب هدناهفصا و ردشلیا انب رذنلا نب نان ردعض وم رب هددادغب داوس

 هدنسهکل وا سلدناو ردنداروا یرطانقلا قعسا نی هللادبع ن دجا ردد آ هع رب

 رح د ( ةرطنقلا ) ردنداروا یرطانقلا لع ن دیس ن دجا ردیدآ هدلب ر هد

 هلتماقا هدهبرق دوخاب هد مش بودا كرت یکلنیشن شوخ هدا ره یعی یلیود هدنن زو

 ودبلا كرو یرقلاو راصم الا ماقا اذا نالف رطنق لاق اوو هرم ایعف قلوا ی رود

 راطنقلاب الام كم اذا لجرلا رطنق لاقب ردهنسانعم قلوا كلام دلام هللا راطنقو
 تدم یک یوا هد رو اهن اذا هيرالا رطنق لاش رد هنسانعم كليا عاجو
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 هدنسهب كفواط هدننزو هذفدق ( ةرنفلا ) ردد آ توا رب هدنزو ذب ( مینشلاو )

 لاش روند هفواط واد رب ی“ چ هد زو ها دغش ( هبا رعئقلا ( رود هو رو نالوا

 ۱ كنار و ثكنابو س ڭكفاف ( ىرانفلا ) ةرمثق امار ىلع تاک اذا ةيارنق ةحاجد

 شراف رو یلادحو يبآ رادقم, ر و هش هخانفسا تا و ر دیم لولفتا هش رف

 هدیک رت رولوا هرجا قالغ ردف دوخ یمخاو ءدرخ و نآ یچ> و هجا قاسو ردف
 یعدا ردا روهظ مدقا ندناو ربس هلجج رارید راچ؛ یلک ولو نیو یرایخ رلیتمرا
 یرهوج رددیماساهدننزو ربثع ( رق ) لراپ قجاجو لرواشون"كي ندنوب یمعق
 درس و هلام رک ىلع ماما ربافو یدلیا رکذ هدنسهدام رق یم هنهو قو

 اک | نایربتقلا مپ نب دحاو نسح نب سابع ندنیئدحم رادیم| یسهلوک" تان رلت رمح
 زدن یا هل یا ( رثنفلا ) رونید هندن هصق هدننزو رتنع ( رتقلا ) ردرابولنم
 همدآ فیعش لقعو كحوک یثاب هدنزو روز ( روعهقلا ) ردیفدام و هدنزو
 هددشم نو.( رضقلا ) لقعلا فیعضلا سأرلا ریغصلا یاروجف لجر لاقب رونید

 دیدشو بولوا عساو یزرغآو یرلکلد كنب رلنورب هدنزو لحد رچ هلیا همم یانو
 هلغل وا ان تیاش یاب 1 هیسک لوغش و روند هم دآ نالوا توسلا

 دیدشلا مفلاو نیرضما عساولا یار لجر لاقب هلوا روشقوط بوشسوس یک جوق
 هنسهراب غاط یا ايق لوشو حاطالالع قابلا سارا بلصاا اذک و توصلا

 دیگشوک بویلوا تض ېک ايق نکل هلوا شما بولیریآ ندنسهبن كغاط هک رونید
 همدآ هثلایظع ید و هدننزو طبالع ( رخانقلا ) رونید همدآ هثابا مظعو هلوا

 رونید هییظع ؛رضح هدننزو روبز (روضقلاو ) هدننزوهجربز ( ةرضهقلا ) روند
 ردیپ رعم یسداف ریپ هدنک ویو رونید هبیراف هجوق كب هدننزو لیبجز ( ریفدنقلا )
 نهو هناصعا و قورع بولوا ریپ كب ناسنا هدنزو ج رحد هلئرس ( مسنقلا )

 سبثقت لاقب ردهنسانعم یفلیوط بولیزوب یدوجو یک یپرک پولیک وب یلب هلکلک مان
 دوخای كلریپ كناسنا هدننزو هج رح د ( ةرسنقلا ) اسعو ضبق و خاش اذا لح زا
 لاق رد هنسانعم قلف بوط رد یک کجوب میس بوکو قلب یدنادشو ن .ع كیامز

 "هدننزو رفعج (.یسنقلا ) اممنقتم هتلعحو هتیش اذا دنادشلا وا نتسلا هترسق

 هدرولناسو ریپ كپ هدشزو لحدرج ( سنقلاو ) هدننزو یرفعج ( یمشقلاو )
 نولو یرسک كفاف ( نیسمنف ) روسلوا قالطا هثیش نالوا عدقو رونبد همدآ
 هدنسهکل وا ماش e هل رسک كنيرلن وو هلا واو ( نورسنقو ) هلیحف كنهددشم

 یرلبایعا كرلن و هک ربد ح راش رونید یی سنقو یرنق هدنتسن ردبدآ تل )ایا رب

 ددشو ته هدننزو طبالع ( رساتقلا ) ردک یرلبارعا كنیراظفل و تا

 رک ذ هدنلیذ یسق یتبم ههو ینسهدام نیرسنق وبشا یرهوح رونید هثیش نالوا

 ردشلیا
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 ردقح لوا یعاریپ كتاب ناث وا رب بیعت ' لوہا ر ولم قرو ردقر و ر ,عطلا بیط

 . ما رق نا لوا رکذو ردییرق هلفنرق یم عط و لاما هربودنو هش هنغاریپ قشمرص

 ردهداروا یم ا روم E طح را رد رق لابد هني رلغاط كعض وم

 ج ۳ ط قلا ۱ هم اتم لدوط رواد هش نوزوا هدننزو ر عج ) ردمقلا (

 روند همدآ رودوو روند ههود .كکرا نالوا ااوو یوق ولهدوک یربا هدنزو

 روند خد هظفحم ردفرظ قح هنلوا ظفح باتک هدنحما کروند هنس هب اقو تاتک و

 ردشلوا عقاو هدنتيب * ردصلا یعوامالا لعلام * _طبقلا ییام لعب سیل وشا کت
 رطقو روند هغرموط نالیروا هنغایا" سوبع رطقو ردلکد در اب رطق هلیم دیدشت

 ندنفیدل وا "یک ولغای هاغلوا یرکا یرلکجنا هکرولوا فص و هکبوک لوش لجرا

 هیفاس جاجوعا نم لاتع هب ناک اذا لح لا رط ٹاک لاش هل وا مهد رکس رم رب

 بوربدث واق یرلقایاو رود همدآ رودو دوب هدنننزو یرعیز ( یرطمقلا )

 ( ةرطمقلا ) عاقجا هم یهو یرطمقلا یثع لا زونید هشی وروب كرهردکرب
 ېس هیامرینپ هدننزو طبالع ( رطامقلا ) روید هنسهظفحم باتک یندو هد زو مس

 تیخ یارطاق نالاذخا لاق روند هنتیفیک قلزسداد نالوا هدنیعط كد وس اب ریثأت

Eصف 9 رطق رونید هبهنسن دندشو تخم رطاقو قالا نم  

 رد هنشانعم زا هر ات یسهنامربشپ ید دوس تل هحرحد ( ةءرطقلا )

 رد هنسانعم كکرب و هعفنالا نم هذخاام تبخ اذا لوهعلا ءان ىلع نالا رطق لاقب

 دیرالا رطق لاقش رد هنسانعم فا عاجوب عقجا اذا مولعملا ءان , لع "یشلارطق لاق

 ءاک ولاب اک دش اذا ب رقلا رطق لاش ردهنسانعم قلب غاب ینرغآ كنه رقو اهعماج اذا

 یارب رطقو رطاخ موب لاقب رونید هش نالوا د دش و تخم زور و 0 رق

 :رطقا لاقت زد هتسانعم قلو تد كب هثسنزب هدننزو راز عشقا ( رارطقالا ) دیدش
 ث٠ رطقا لاش رد هنسانعف قمرویف یتغو ریو ب ولیزو یع 9 و رقعودتشا اذا مویلا

 رهطق یتسهدام رطق وبا یشات ندنمهو یرهوح امنذ تفطعو تعغجا اذا برقعلا

 یربا هدننزو عج هلیحف كنهددشم واوو كنونو كفاق (رونقلآ ) ردشلیا رک ذ ۷

 هناویحو هاتسنا واتسارش ولیوخ نیتح نک سیو روند هناویح و ناسنا ولشاب

 روند هی نوزواو هنسانعم دبع روند ههل وک هدننژو روس ا( رونقلا ) روئید

 تا یزوط هک ردیدآ هازوط رب هداه هدنزو ون ( رونقلا )اب هتبساعم لیوط
 و)هدوک یربا هلی هی لعاف مسا ( رونقلاو ( هدننزو تدع ( زشلا ) رولوا العا

 نال وا رونی راص قراص قلصت نسقشق ابو روند همدآ ابی زا و قلصت یادنا بولوا

 دیفاح هماع معم اذک و یا حد یا رونقم و ربقم لحر لاش روشد همد آ

 هدننزو تب رفع ( ربمنق)ا ) ردندحم ردهدننزو یدادش 4 یدانقلا دچا ۳ مح رادبعو"
 ALES ےس سس



 ۱ و 4 ۲ ۳ 3 ۲ 3 ی
 ۳۷ ا و ق

14۲ 

 یابی یرلک دید قووفس وق هدیکرت رح قاس نکل ردربغم 4يسهزاوآ هک رود رح اس

 لر هيد قووفسوف بولک ,هچجاب هدنسوم راب رد ربعم 4يسەزاوآ دو کر دش وف
 ردرابع ندنر كراشوف نالوا رکذ EE هرق یطظفل یرف 6 رید ح راش روا

 یو جزو یورو مور ردمج ندیرق دوځاپ تبسن هر نالوا عجب ند رفا دوځاب

 الاعو,نداروا یأشنم بولوا بوسنم هر لبج ینآ یرکذ ہدعراو' بتکو یک
 اہ رخ نالوا قآ یغروق هدننزو رامعم ( راما ) ردموسیم هرزوا قلوا ریثک هدنآ
 روئلوا قالطا هب همی رکو رش( روملا ) مسلا ءاضب یارامقم لغ لاش روند هجا

 نته ( رفونب ) نیترشیدحانیب يا * نیترومقمیدحا نیب یدب تعش و ه لالا هنهو
 ره هلیآ رافلن هدنم هيم كن همج» نیغ ( رابغ ) ردیدآ تعاجرب ندنس4ف رهم
 هگر دیدآ عضومرب هدننزو ماطق (راق )ردنطب رب هدنن زوریپ ز (ریقونب )ردعض ومرب هد
 هدناتسدنه هرزوا ینیدل وا جو رشم هدایفارفح بثک_ردبوسنم هاروا یراق دوع

 هدنیمز ردف هیهاوا فصتم هبا هص وصحم تفص هرکصندکد لک یبا آ دوع ردهدلب رب

 دوعو رولوا مشفتمو فیفخو تسس یاروط هدایز نددح هدقاربط و رردیا نفد
 عو بہشا رثع ردلک د ج اتم هغفلوا نفد رولوا لصاح هدموقم رهش هکی راق

 يآ لوش هدنزو عنصلارتا ( منقلارق ) رولوا بولجم ندرہش لوا ید سواط
 راهظا هداوهوج هک یرلکدبد عنقم هلکن ریز و هلی هنوک ضعب هکیدبا نروص
 'یلیصفت كلوب یدیا یعاعش سکع كنروص ییدلیا بیئرت هليا قیز دوخای یدیشایا
 یسابع "یدهم یدیا هربغ نب رو دوخای اطع نب مکح یعسا هکعنقم رویم هک ردوب
 خحانو لولح پودیا روهظ هدقالیاو دغس "یاو هدرهلا ءاروام هدننامز یتفالخ
 اک | یوق هلغاوا یتراھم هدناحم منو رصع نف یدلیا تیهولا یاعدا ءلفلوا هدنداقتعا
 هلا دنقرعس یدبا رلیدلیا ادف یرلناج جلاب هنسهلک ءالعاو رلیدلیا تدابعو عابنا
 هلکن رنو هدبعش ندهاچ ما بشخ عقاو هدننماد كغاط مان مایس هدنسارا دنکشات

 نایات ندنسهسکا كغاط لوا هدقدلوا بئاع نامعا هام یدلیا راهظا یروص یارب
 یمظعا هدام كن ۲ یدیا رولوا ناشفاوئرپ ردق هرب حرف ترد ندفرط ره بولوا
 هثفرو بولوا هرزوا تکوشوداسف هرزوا لاونو تدب هنس ترد نوا یدا قیز

 هنسهلازا كروفسم هفیلخ یدهم هدنرا شقلا زورکیا کات یدلوا دا رم هتفر

 كویرب كح دبا نقی ینغحهلوا روهقم هرکصندنعوقو هراحم تاعفدلاب پودا تع نع

 وع پورا یک زوط لاحرد هلکلیااقلا هنا یسیدنک بودایق نارطق هدناغ

 راست هلاقن ىع عانق ییسه رهج هلغاوا مچ كىو هرهحدب تیاغب یدل وا لیمضمو

 هدنسارو كندالب رابکنز هلیم كفاق ( رق ) یدیشنوا بقلم هی متقم ندنکیدلیا
 ولئیفرح لواو روشلوا بلج ندنآ وراد یراکدد یراق قرو ردیدآ حضوم رب



 فا

 تبویلو ینلاک هدند وهعم تقو یم E er ربقلا عولط یا بش را اذا لحرلارقا لاش

 درملا هک ردب یتح هعانیا رخاتاذا رلا رغا لاقب ردهتسانعم قلاف ردق هود قوغوص
 تعقو اذا لبالا ترقا لاق ردهنسانعم قمارغوا هرارفلع ناوارف قوا یمسق هبادو

 قلوا هدبلط اکشن هد هک باتهم یم نالس را هدنزو لعق( ر لا ) رثک "الک ی

 یرازوک هدناتهم كنبسف وهآ ءا رمقلا قديصلا بلط اذا دسالا ربقت لاقي رد هتسانعم

 هب الس را هاب رلث وا هدندیف یدیص كرنا 1 و رادایص هلغل وا روشاق

 مر وت ک هیهراب نود P2 Ey رشن و ردهرزوا موع هکلب ردهح وما صیصخم

 ینتباوااهعدعخا اذ N ًارملارمقت لاش ر د هنسانعم كلبا عاج ةا هدیاتهم لوق لع

 ج وزو رک ذیساک هرماق اذا ہ رقت لاقب ردهنسانعم قمانوا راق هلمدآ رب و ءا رتا قامالع

 رکذ هکرونید هبآ هلنیتعف ( ربقلا ) اهجوزت اذا ةآرملارمقت لاقب رد هنسانعم كليا
 ندنس سس كنه رق رول وا ردصم تكلذک هنسانعم را رد ردصم لصالا ق یدنل وا

 شلوا قرع هلکع روح هل ربثأت باتهم 6 کام قبشچ هغحآ یسی رد كنفرط جا

 لاق رول وا ضرام ق ارازبو نهو یک شاریص هدنشب لخاد لب ات تراز هاش

 قمدارقزوک ندقفاب هراقو هنرش نم هتهدا تناپاذا عیارا بابلام ارو ءاقسلارف

 قمدوط قنایوا بویم ووا هدباتهمو اروم ربح اذا لج را رق لاقي رد هنسانعم

 لاقب ردهنسانعم قماق هیوص هودو رمقلایف مف قرا اذا لجرلا رق لاقب ردهتسانعم "

 لا ردهتسانعم قلوا ناوارف هنسن رنو ریاووص و ءالانم تیور ادا لبالا ترف

 ءام لاق رونید ك هنسن قوح هدنزو تفکر قلا )رك اذا اهربغو "الکلاو هاملار

 ولف رطکیایک ینو وادغاک هدنن زو لاق( رامقلا و) هدنن زوللعافم ( :رهاقلا )رنک ی ارق

 لامعتسا هد هبلاغم بابو رونلوا ریپعت قمانیوا راق هکر دهنسانعم قعشاتیوا نوبوا هلع
 هدع بولواردصم لصالاق راق هبلغف هنهاریا هرمقف ارافو ةمماقم «ماقلاش روللوا

 قان وا راق هدنزو لعافت ( ماقتلا ) یدنلواقالطا هبعل نالوا هرزواروکذم هجو

 ربما ( ربا ) اونهارت اذا او سماق لاق ردذ وخأم ندنسانعم هعدخو و ردهتسانعم

 د ريق نالف لاقب ردبریق كرخآ اهدحا تا دیسک ناینوا راق یا مدآرب هدننزو
 یمهحوز كنهسک مان عدحالا نب یو سه تش زمو ردراخا یح دیماقم یا

 بابلانم ارق لحرلارق لاش ردهنسانعم قمانیوا راغ هدننزو ما ( رقلا ) ردپسا
 یموذ ا عور نرزیسق هماج هدننز و هد e هن رقلا ( اق ۶ک ىفافا

 ضایب یسیرو, لئام هوراص یرب رولوا هنوک ییا رد شوق فو رعم نانلوا رییعت
 یف كفاق رولک یراق ج رول وا ربعت نارق قح روا لا نیز توص هکر ولوا

 هنککراو هب رک هنسیشد د ضعبلادنع و عض كفاق روک رثو ردفرصنبال هاب سک كنار و
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 روند هکا نشلافو مدال ینعب تونلمربغ یا رافق قیوس لاقب هوا شماذئاف هنس
 مام ن دلاخ راذفو مودأم ,ربغ یا رافنو رفق "رب لاش درود یخد رفق ۱

 نویف بوواص هللا نلو ناب یال ناه پودبا بیر ههلور ردیف كنهسک مان

 هدننژو لیعفت ( ریفقتا ) رلیدلیا بیفلت هلبا رافق هلکدالا حمد یمعق هودو یو
 هعجس اذا هربف و بارلا ر دو لاش رد سائعم تامر ر ی هنس راس و قاربط

 لوشت روید هکج هی نسشنافو رارشاط هنس هکر ونبد هلیپز هد ز زو ربما ( رفقا (

 وص ر هدنش را ق هرذعو رود هنس دكویو مودأم ریش اماعط یا ارفق اعطا

 لاق نوسلوأ یونعم كرکو یسح درک ردهنس-انعم كقک پوبوا هنیزیا كمدآرب
 لکا بوریک عوج كلا نالوا هدکک رافتفاو هعبت و هافتقا اذا هرفقت و هرتا فتا

 كنکمبج امرخ هدننزو رونت ( روفقلا ) هقرعت یا مظعلارفتفا لاقب د هنسانعم كليا

 هدنزو روفاک ( روفافلا ) رالتوا یشوق قلت رغب هکردندآ توارب و رونید هنخوجق
 یسالاو لرعاش ما قد زرف هدننزو هلیهج ( هریفق ) رذفدارم هذلوا یانعم هللا روقف

 a رخافقلاو )دزو یطبالع هلا همجم یاخ ( یرخافقلا ) ردیمسا
 هثبش نالوا زاتم و قباف هرجشا یعو افلطم یرخافق و روند همدآ دنمون ول هثح

 روند همدآ زا ورت ید واط هاو هعویف قئاف یا یرخافق "یش لاقى رونید

 تفلخ هدننزو هطبالع ( :رخافقلا ) روید هنواخ هیظعو ها آ رخ افقلا )
 ( رتفنقلا ) قلللا ةنسطا یا ةرخافق ةأرما لاقي روند هنوناخ بوخ یادنا و

 هنکوک كناب یراکدید ینوا ریصحو روند همدآ ول هثح یریا یغدوب هدننزو لحد رج
 سارا دی دشو رود همدآ ه رهج تشزو رظنمدب هدننزو ردنس ( ردنفقلا ( رونيد

 هرودو زاقط و روید همدآ ولفاا یریاو رونید همدآ سارا ریغصو رونید همدآ

 هکر ونبذ ۳ لوش ندناولا هدنن زو هرج (۶ ملا ) روند همدآ ول کی ضایو رود

 یشوک هکرونید هفلقا یسگالوب لوق ىلع رولوا كلر یاوه هکهلوا لئام لب

 ةردك هيف ضایوا :رضلنا ىلا نول یا ةرق هنول ف لاه ردقح هلوا كنر ركشو
 نالوا رکی هامرقاو ءارق ناناو رنا راج لاق ردفصو ندنآ هدننزو جا ( رقالا )
 یارفا یش لاق روند هب نسل قاو رمقلاب هبشم یارفا هجو لاق روند هه رهح

 ءارمقلا ینادعق لوقت روند هنندآ كاو ردیئوم كرقا هدننزو ءا رج ( ءاربقلا ) ضیا

 لاقي رونید هبهجک باتهمو ردیدآ شوقرب ءارقو رمقلا ءوض یا ءارمقلا ةليل هذهو
 ردق مقام ندههک بچوا هتسانعم هام رونید هبآ هانیتحف ( رههلا) رمقلاامق یاءا رخ هليل

 نساه ( رشلاو ) ) هدننزو هنسحم ( : رقلا ) روند لاله ردق هنحوا رونلوا قالطا

 هردو رهقه و ة رقه إيل لاقب رونید هک اهب هدرلن و هدننزو هح رق ( ةرشلاو)

 اذا

 .هدن زو لعفت ( رفقا و ) هدنزو لاعتفا ( رادتفالا ( ردعقاو هدنل و ماع هک ردیدآ

i e 
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 ( رعق ) هنریشعوا هبحاص وا هلها ىلع ددشلا وا قلما "یس لی دیدش یا یرععق

 | ردشلبا تیاور ندنرلتیضح نالس هکر دندنیعبات ربعق نب یلع ردندیماسا هدننزو ذفنق
 ( :رثعقلا ) ردشلبا فیت هلکلیا طبض ردب رغصم رعق هکدلبا ربعق راضعب یو
 لاقب ردهنسانغم یمرپوق ټوکح ندنکو ک ییهنسنرپ هدننزو هجرحد هلا هثلثم یا
 دنت ول هد وڪ یربا هدننزو یرفعج ( یسدعقلا ) هلصا نم هعلتفا اذا "یثلا رثعق
 جدو هدننز و رفعح ) سسعقلا ) رونید هنناص كنم رکد لاو روند هناویح دیدش و

 سسعق ناکم لاقب روند هئیش نالوا یدقو روند هناویح دیدشو زوأی ولهدوک یریا
 هح رحد ( ءیسعقلا ۱ رونل وا ریبعت كلود کروند هب واق هد رخ ناقح ادا و يدق یا

 اذآ هيلع سسعق لاقي ردذنسانعم قلوا بلاغ کا توت جوک هب هنسن رب هدننزو

 دنا و بلص اذا "یشلا معف لاش ردهنسانعم قلوا ددشو بلص و یو
 رصنعقا لاقب ردهنسانعم كس بولیکح یرغوط هرب هدننزو ماحشرحا ( راصنعقالا )
 ردهنیسانعم قلاج هرب هدننزو هح رحد ( :رطعقلا ) ضرالا ىلا رصاش اذا لحرلا

 ردهنساتعم یاعگ-مکحم بو ریدشکپ ینتسهلوقم دنبو څاب و هعرص اذا هرطعق لاقب

 ( رارطعقالا) ه"الماذا ءانالا رطعق لاق ردهنسانعمقم ردل وط و هقئوا اذا ه رطعق لاش
 رعطقا ینعع لحرلا رطعفا لاق یدنلوا رکذ هک ردیف دارمو هدننزو را رعطقا

 لا هدنشنزو رایعم ( دافتلاو ).هدننزو هرم ( :رفقلاو ) هدشنزو رفح ( رفقا )۲

 هلل رسک كفاق ردرافق یمج رفق روند هرب یلاخو ربق نسوصو نست وا ینعپ هضرا

 كمدآرب زولوا زدصم رفقو رک ذیس اک رولوا فصو هکعا زسقناق رففو ندر وفقو
 اذا لوالا بابلا نم ارفق رئالا رفق لاش ردهنسانعم كقک هدرا بو وا هنزیا

 ندنسانا نوا قلوشوق هتفح هکرونید هنسهناط زوکا لوش رفق و هعبنو هافنقا
 ردهنیسانعم قلوا ربق رر هلک كلەزمه ( رافقالا ) هلوا شفلوا قیرشو لزع

 ندنلايع و لها مدآ ربو سانلاو "الکلاو ءالا نم یعب الخ اذا ناکلا رفقا لاقي
 د رفنا یا هلها نم الخ اذا لج لا رفقا لاق رد هنشانعم قلاق هحرکلای بولیریآ

 ندهنسانعم قلاق جآ تونک و یسادغو توف هدنناب كمدآ رو هدحو قبو مع

 ردهنسانعم قالو ىلاخ نسسا لحرب و ع اجو هماعط بهذ اذا لحرلا رفقا لاقت

 كم دآ رب هلنیتعف ( رفقلا ) سانلا نع ايلاخ یا ارفق هتدحو اذا دلبلا ترفقا لوقت
 عیارلا بالا نم ارفق هلام رفق لاش ردهنسانعم قلازآ هدنسهجرد ڭغكوت ىلام
 الب یا ارافق راص اذا ماعطلا رفق لاق ردهنسانعم قلوا نسقناق ماعطو لق اذا

 نالوا زآ یرالیق تكنسهدوک هدننزو فتک ( رفقلا ) روند هلیقو هحاص رفقو مدا

 : دا هکرونید هدروق لوشو رعشلا یا رقلا لیلق یا رفق لحر لاقب رونید همدآ
 رخآ اکا هکروشید هدواق لوش هدننزو باح ( رافقلا ) هلوا ردا اونا هدرفق
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 كلبا ماکت هدیه ررانلح ندنزافو یرءرو لدروآ یزوصس هدنزو لیعفت

 رعق هد: راس تاهما هف یصفاب ماکنو قدنشن "ادا همالک ق معف لاقب ردهنسانعم
 هفدش نم ج رخا اذا همالک یف قدسش لافب اک هفلح رمق نم هج رضا اذا همالک ف

 هربعقت هسیا قدشت ردشلیا جم ید قدشت هدارو فاوم هفلوا"موسم هیت رابع
 هلگمنک ماکم راب و رولوا يلح هدهسک شه ماکت همر وو ردلکد مالم

 هگرولوا ید یونعم انعم "ویو ردبا ملکش هلبا ادا و فلکت هنوک لوا هلالوشف
 یدنک رد كا هدزوس ردي رابع ندکلیا ماکت 4۸تهح هفیفد و روغ ك یالک

 ( رعقتلا ) حاص اذا لا رمق لا ردهنحانعم قم رقیح رمعقتو ردد ابز یرعیعت

 رهن ینم؛ مالک ف رعقت لاقي ردفدارم هدلوا یاثعم هلا ریعقت هدننزو لعفت

 هدشزو راثکم ( راعفلاو ) هدنزو راطب ( راعیقلاو ) هدنزو رديح ( معیقلا)
 راعقم و روید همدآ نالوا ردا ملکن هلا رعقن و قدشت هرزوا روک ذم هحو یالک

 _ رعقلا دی عساو يا راعقم بعق لاقب روند.هباف روفحو نرد یید بول وا عساو

 ناک اذا نارعق ءانا لاقش رونید هباق نالوا هدد هنن هدننزو نارکس ( نارعقلا )
 "لذا نم اب رف ناک اذا ناب رق لوقت اک هرعف یف "یا ناک اذا هدساسا "یش هرعق ق

 هدنجما هدننزو یرکس ( یرعقلاو ) هدننزو هحرف ( ةرعقلا ) ردموسم هلیئرابع
 ابو ناك اذا ىرعقو ةرعق ةعصق لاش رونید هباق نالوا هنن كج هديا ریس یید

 قالطا هلوااخ لوش هدننزو هفنرش هربعقو هدنزو هح رف هرغقو اهرعق یطقیام

 ینعی هلوا دولوب هدنرعف كنجرف ینتومش لوق لع هلوا رولک مک یتومش هکروئوا
 طارفا هدعاج دوخای هلوا زلبا ناجه یتوہش هقدمایط هنبد كنج رف ۷ تلآ
 ىلا وا ةومشلا ةديعب تناك اذا ةربعقو ةرعق ةارما لاقب هلوا رکشهاوخ هب هفلابمو

 كباقرب هدنرلنزو هفغو هرم ( ةرعفلا ) ةغلابملا دمرت یتلاوا اهجرف رعق ىف ةلغلا دحج

 شلربآ ندنیمز هدننزو هرم ( هرعقو ) رونید هتبش نالوا ردق كج هئروا ینبد هدنحما

 رب هدنازو لاعفنا ( راعقنالا ) هلوا لکشم یدوعص و طوبه هکرونید هرب یک هرد

 نه اهعطق یا ترعقناف لاا رعق لاق ردهنسانعم كمشود بو وق ندنند هنت

 ( راعقلاونب ) ردیدآ مضومرب هدننزو ءار ( ءارعقلا ) تفعجماو تطقسف اهلصا

 ردلعتسم هنسانعم شوهو لقع هلنیتعف ( رعقلا ) رديمسا نطب رب هدنزو راثکم
 نیدد كب هدننزو رونب ( روعقلا ) لقع یا رعق هیفام نالفو عقلا دیعب نالف لاقب
 كخغاطرب هدننزو بارغ ( راعق ) ةقيع رثب یا رومق ةيدابلا ف لاقب رونید هبیوق
 رددآ لجررپ هدننزو رببز ( ریعق ) روند هرب روقح هدننزو هفرغ ( ةرعقلا ) ردیدآ

 لها لوق یلع رونید همدآ یوخ دیو لیخم و ددش هدننزو یربعج ( یربعقلا )
 وه لاقب روند هیسک هلعاعم دب نالوا هرزوا تدش هنباححاو مده دوخای هنایعو

 یریعق
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 هعص ندبا رطاقش ند ری افلطمو رود 4 هود نالوا لوبلا سلسو راربد جد

 .هدننزو ی سود (یرطق ۱ ردب دآ تایر هدنزو ءال ولح ) ءار وطق روند هص و و

 هدننزو هفرخ ( :رطا):ردندارهش اقای یرطقو ردادیبا" یر ترم ۲
 لوقت ر د هنس انعم هرطق هدنن زو هیهج ) هر طقلا ) رود هب هنس ریحان و زآ تناش

 هدننزو هب رحز ( ةيرطقلا ) اهسنسخ ارمسب اهفا یا :ربطق و ةرطق هنم یطعا

 هدننهکلوا مور هدهلیففص ابرو ن E ( دیو رطق )
 را رعشقا ( رار ءطفالا ( ردب دآ حض وم رب هدنع هدننزو طالع ( رب اطق ( ردیدآ" هدلب رب

 لاقب ردهنسانعم تلسکقلوص یان ندقلر و هلیعدقن كنیع ( دارطعفالاو ) هد زو
 هاب سمک 2 رلفإق ( رامطقلاو ریبطقلا ) رخ نم هست عطا اذا رعطقاو سرفلا رعطقا

 دوجاب هنغوبف كن کد رکح لو لع رونید هغیراپ قلخ نالوا ی ام رخ

 زا هثا نال وا هدن رهظ رو شا هراز ها نالوا هدد امر هلک د رکح

 "كني رلبلک كنتارضح> فهك باعا ريمطقو رتب ندنا امرخ ار هب هتکذ و
 هد زو روفصع ردل وقنم ینیدل وا رویطق یعسا كر ول شم بلک ند رشک نیا ردیما

 باوص هکیلب ردیسادهاب هلکلیا تدا یسهدام رط# هدنلیذ موقرم تیک یرهوحو

 ره هلیوکس كنیعو یصف كفاق ( رعقلا ) ردقفلوا رک ذ هدنلیذ یسهدام سق نالوا
 ,وبعت نیردو بید هدیک رو نب هدیسراف هک روند هنلفسا تیابن نع هتساصفا كيش

 اهاسفا یا ربلا مف تیبتا لوقت رذروعق یخ یکیرابد کدو تا
 لاقب هنسانعم كليا نزد لوق لع كش ربا هتید كل هتسن رب رولوا زدصم قو |

 كئيش نالوا هدباقو ابهفعوا اهرعق ىلا ىا ادا ثلالا بابلا نم ارعق رئبلآ عق

 رعق لاش :روتلوا رعت كم روتسوک بیدو تم روموس کرد ةتساتعم كا یوک
 رلمدآ لاک | هکردهنسانعم كليا لک ا ندید كبات یاعطو هیف ام برش اذا ءانالا
 اهرعف نم اهک ۱ اذا ةد رثلا رعق لاش رردلاص هنساروا هلغلوا یرب هج ولغای

 ردلهعتسهنسانعم كمسک ندنند یباغآآو هعّرصاذا هرعق لاق ردهتسانعم قناچ هربو
 كمروشود یروای هقللخا مات ريغ ناویحو اهلصا نم اهعطق اذا للا رعق لاقت

 قالطا هیهطاوف رعقو مام ربغل اطب ينام تقلا اذا ةاشلا ترعق لاق ردهتسانعم

 هک رولت وا قالطا هرب هدنزرط هردلوش هدي زوو رمه عفو رعفو هتسانعم هنفح رول وا

 ردلعتسم هنسانعم دلب رعقو هلوا راوشد كب یسهقج بونا هلغلچآ پولی رآ ندنیمز
 هدننزو روبص (روعقلاو ) هدننزو ريما ( ریعقلا ) دلبلا یا هلثم رعقلا ذه ام لا
 هدننزو هرااسح ( ةراعقلا ) رعقلادیعب یا روعقو ریعق داو لاق روند هتبش نیرد كب

 ( راعقالا ) اريعق ناك اذا سالنابابلا نم ةراعق ءا لا رعق لاقي ردهنسانعم قلوا نبرد

 (ریعقتلا ) ار ,عق اهل لعح اذا بلا رعقا لاقي ردهتسانعم كليا نرد هلبسمک كنه
 ا ی سس تست
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 كمشود بوپوف لاد كج افآو ولم نم هسفنب یر اذا لچرلا رطقن لاقب ردهنسانعم
 رطان لاقب ردهثسانعم یااف هیو ربکو فعجنا اذا 3 'رطةت لاش ردهنسانعم
 بز و ییادفب كند دوشاپ تپس رب الثم هسکر 4:تها ( ی لح زا

 هک او هتاف كلبا ذأ لايم و سایف اکا بوبلیا نزو ینالف ورک بودا

 نی ریس نا ٹیدلا هلو ح راشلا لاف رد رال تس هدنعفوم مسا رود ید ءرطاقم

 ىلع قیام دسخأیف بح نم الدعوا لج لجرلا نزی ناوهو رطقلا هركي ناک هنا ]

 هضعب غابال لبالا راطق نم ذوخأم ناکو ةرطاقلا هللاقب و [ هزیالو كلذ باح
 ۲۱ هب رطق بای نالوا کد ردیدآ هدلب رب هدا ناع ها فیط# رط# و اسم

 هیاروا هود یوص یرلکدید تایرطق بئا# كلذك هرزوا سایق ربغ ردبونم
 هذخا لاقب ردفدایم هدلوا یانعم هلا رطق هدنزو 4عافم ( :رطافلا ) رد رب وسنم

 كمړو ها رک هرزوا هجو كلك بودیک هری یهادو ر کذ اک ة طاقمو ار طق

 كنابهدح |هدننزو لاعافت ( رطاقتا ) ایناجو ابهاذ یا ۶ طاقم ءارکا لاق رد هنساتعم

 اهراطفا لباقت اذا رطاقت لاقم ردهنمانعم قاوا لباقم هنی رطق لرخآ یرطف

 روشد هلالي هراف هدنزو بارض ( یراطقلاو ) هدننزو هيا ( هب راطقلا (

 قوج كپ یرهز دوخای هلوا ردبا اویا هدنرللاد امرخ هکرونید هلالي لو لوق ىلع
 هیداطق ةيح لاش هلوا ردا رطاق یرهز هدرب ییدنک و هدرب ینید روط هلغل وا

 (راربطفالا ) هترثکل ملاامنم رطشوا لخحاا عذج ىلا یوأتوا ءادوس یا یراطقو
 تبثلا راظقا لاقي ردهتسانعم :قاشب ,هفع روق پوراراص توا هدنزو راربجا
 هودو بضغ اذا لج ا راطقا لاش ردهنتسانعم قاراطو فح ذخاو "لو" اذا
 دارجا ( رارطفالا ) ترفت اذا ةقالا تراطقا لاق ردهنسانعم كکروا :ییسف

 لو اذا ارارطقا تبثلا رطقا لاقب رد هتسانعم قلشب هفعروق توا یخد وب هدننزو

 ینشابو بوریدلاف یتغربوق هلغملوا هبک هقان رارطقا هکیدید رلضعب و فح ذخاو
 تغمشو امنذب تلاعف تعقل اذا ةقانلا تأ طقا لاقن ردهنسانعم قتوط یرقو
 روشید .هنهفا هرزوا فصو نانلوا رک ذ هدننزو هرطضم ( : رطقلا ) اهسأرب

 هدزمانسل هگروند زود شلزید هرزوا دحاو قسن هدنزو باتک ( راطقلا )
 ىلا اهضعب ةبرقم ةروطقم یا اراطق لبالا تأج لاقب رونلوا ريبعت هللا فاق حف
 هادروخت هدنزو ربع ( رطفلاو ) هدشنزو هشنکم ( ءرطقلا ) قسن ىلع ضعب

 هکو تک یرکدید قرموط نالیروا هنغایا سوبحم هرطقمو هنسانعم هرم رونید
 روشد ههدآ نیغراط ءدشزو نیمطع ( طقلا ) راربد هدنک هدیسراف روند

 دادش ( راطقلا ) ردیدآ عضومرپ هدننزو ءار ( ءارظقلا ) هنسانعم نابضغ

 نیوخالا مدروند هد وراد نانل وارهبعتیناق شادرف ) رطاقلا ( ردیعسا وص رب هدنزو
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 كمزيدو هراطق یرلهودو ه طقلع هاقلا اذا هس رف ىلع انالف رطق لاقي ردهتسانعم
 ساس رطقتو قسن ىلع ضعب ىلا اهضع برق ذا لیالا رطق لاقب ردهنیسانعم
 .هبلاق رد ردصم لصالاق رولوا نغوط ینیلوب نالوا الم هکردیمسا كنتلع لوبلا

 ردتلاح رب هدنی یساتحا هلیالیس كلوب هرو تلع هلو كسي ۸ یا ریطقت
 هللا روز یک لوبلا سبح هعهاکو راقا هنسیدنک یدنک یک لوبلا سلس هعهاک

 هلي كنار و كفاف ( و رطق ) راقح هرطق هرطق هللا درد هدتقو ینیدقحو راقح

 راثکم ( راطةلاو ) هدننزو روبص ( روطقلا ) رددآ هدلبرب هدننیب بام رک هلبا زا رش

 یا راطقم و روطق باح لاق رولوا فصو هباح» نالوا رطقلا رشک هدننزو

 (ةروطقلا ) روتید هباصم نالوا رطقلا میظع هدننزو بارع ( راطقلا ) رطقلا ریثک

 شلزید هراطق و ةروطع یا ةروطقم ضرا لاقب روند هرب شلیا تباصا رومی

 (راطقتسالا) قسن ىلع ضعي ىلا اهضع ةبرقم یا ةروطقم لبا كلاش رونید هرلهود

 مار اذا هرطقتسا لاقب ردهنسانعم كعشود هنیدیق ینالیس هلمط هلط كنهنسن رب

 هیوص هجزا ك و روند هنسیدنالماط كئپشرب هدننزو همام ( :راطقلا ) هنارطف
 لپباهدننزو ناپرظ ( نا رطقلاو ) هلیرسک و یحعف كفاق ( نارطقلا ) رووا قالطا
 نا طق و رربد لارطق ید هدیک رب هک رونید هنسه راصع درلح اغآ یسهلوقم زراو

 ۱ مات هيا ن دایز ن دابع و یودعلا دابع ن رو رد دآ رعاشرب هدنشزو ناب رظ

 ندنسهغیص نرطق ( نرطقلاو روطقلا ) رديمسا كن رت اي سأر یا كرل هسک
 نرطقم و روطقم "یش لاقي روند هبهنسسن شلروس نارطف قرهلوا لوعغم سا

 بئاذ ساح رود هرقاب شعرا هلرسک كفاق ( رطقلا ) نارطقلاب ایلطم ناك اذا
 روند ید هب رطق رددآ شاق عونرب و ردیسا كعو رب ند رقاب لوق يلع هنسانعم

 ردنوګا بسن رییغت یس هكا ردب وسنم دیهدلپ مان رطق دلنیت ےف هروک هننای كح راش

 كحد مدا ملبو لکا ینلام كعرد رل ع ندانعم وو روند ید رطق لفيف

 بناجو هیحان هليمص كفاق ( رطقلا ) هنسانعم هلام تلك | رارد یارطق ترذب هدرب

 ردکعد یراهیحاو یرارانک راک وک ت اوما راطقا ردراطقا ىج ردهنسانعم

 لصاح هدقدنلق فیصتو فیصو اا ردن وام ندنوب اوت اف هدتنیه نف

 یسهیجات كف رط کز هک رک ره ا ندا لصف ینایم كسوف ییا نالوا

 دوعلا ىا رطقلاب رخت لاقب ردفورعف بيط هکروئید هنج اغآ دوع رطقو رولوا
 ةأرملا ترطقت لاش نزن بیام قفلر وخ هلیح اغآ دوع هدننزو لعفت ) رطقتلا (

 لاق رد هنسانعم كمروشود بورادقآ هرزوا ینا یداربو رطقلاب تط اذا

 زدهنسانعم قفلرضاح نوعا لاتقو برحو هبناج یا. هرطق لع ءاقلا اذآ 4 رطقت
 قعآ سیدنک یدنک ندرب كسکو رپ مدآربو لاتقلل ا اذا لج لا رطقت لا
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 هدنزو رواجم ( مافلا ) ردبا فیفو و سبح یماع هداروا هلا هدفدئوا ملا
 هاذح همعفیا یرصاقم وه لوقت رود همدآ نالوا لباقم هننکش وک 4 رآ یش وک
 الا ردیدآ هدلپ رپ هدنع رغ لحاس ندرصم یر هدنزو میز ( ریمقلا ) یرسف

 ردد هردم ذعسن روغن ردعفاو هدننب مزلف رع هللا لی ردفو رعمی) رهش ریصقو هنف
 | هدنبرف ماکنه ةراحو هیرفرب هدنرهاظ دنج هدنعو هب فر هدنساشف قشمد ریصقو
 | هدم هلیسهیلب هيلث ( نارصق ) ردراو لادبا ماقم هدنآ هکردیعسا هریفص هری زج رب
 ۱ ردف و رعم نی صف ردیدآ یارسییا هد میم ؛رهافو ردهیحات کیا هدنساسف یر رهس

 | ردهنسانغم قفلایوا بوشوآ هلا هنسنرب هدننزو لعفت ( رصفتلا ) ردندن ان نوی اف

 | (:صصاقلا)ردبدآ كغاطرب هدنن زو هطبالع ( هراصق ) هب تالعت اذا هب ترمة لوقت
 | اهلب ريغ ىلا هنیع دعال يا فرطلا ةرصاق ةأرما لاق هنم و ردهنسائعم هسباع

 هات :روس اریز زدیسا قالطلا روس هدننزو یشب ( یرصقلا ءاا :روس )

 لی ز ( ريبطصقلا ) ردشفلوا فیص و هللا یرمهق نوحا قرف ردهریصف تبسن

 هدش زو روطخ ( روطقلاو ) هدننزو رطس ( رطقلا ) روید هلسانت تلآ هدننزو
 | اروقو ارطق عمدلاو ءالارطق لاقب ردهنسانعم قاط هیتاعحف ( نارطقلاو )

 | رطق ها هرطق لاقب رد هنسانعم قفلماط رول وا یدعتم رطق و یدا غوا هلاهسا

 ردراطق یمج رد هرطق ید غم روت وا ریبعت هلعاط هکر وند هئي نلماط رطق و

 ]| ردسصم كلذک رطق و ردبدآ عضوم رب هديب و رصد ها طساو رطقو هبرسک كفاق

 ضرالا ف رطق لاقي ردلمتس هنسانعم كمك هلتعرس كب روطق و قسن ىلع
 | ردلعنسم هنسانعم قلاچ هرب هلدشو فنع یدآرب رطقو عسماو بهذ اذا اروطق

 لاقي ردلمعتسم هنسانعم كميد پاوئاو ةديدش هعرص هعرص اذا الالف رطق لاق
 هدماقم نن و ردلمعتسم هنیسانعم كمروتک بول | هتم ربو هطاخ اذا بوكا رطق

 ۱ كنم مه ( راطقالا ) هذخا یا هب رطق نم و .رطق نم یرداام لوقت ردص وه

 هغلهاط هنسن رو :رطق ةرطق هب لاس اذا ءالا رظقا لاقب ردهنسانعم ققلماط هلرسک
 ناخ اذا "یثلا ,طقا لاقب ردقلوا هرزوا قلعاط نامه هکردهنسانعم قلوا ببرق
 ۱ هنعط لاقت رد ه:سانعم ثكمروشود هر بورادقآ هرزوا یایرب یدآرب و رطقش نا

 | لاقي ردهنسانعم قلراطق یرءهود و هباج و هقش یا هرطق ىلع هاقلا اذا ه رظقاف

 ردهنسانعم ققطاط دوب هدننزو لیعفت ( ریطقتلا ) اهرطق یتعع لیالا رطقا

 | ردهنسانعم قلروخم هلیجاغا دوع ی هنسنرو ةرطق ة رطق هلاسا اذا ءائا رطق لاق

 كم روشود بو رادقا هرزوا یاییدآرب و د وعلا یا رطقلاب هر اذا هو رطق لاق

 رد هنسانعم

 ی او ی ی تا یه ی ها تن یا ی یا را یا ی
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 ریخا ءاشع روند هنتفو وستاي ( ریضاقلاو سصاقلا ) ایشع یا ةمصقمو ایصقمو

 هدهرباس: تاهما بولوا یرلعج كب هزوک ذم تاق رنو هکرد ح داش رتاعم
 ۵ الوب قرطلا رمصاقمو. ردشلنا لالخا فلوم هلفلوا سقم ابا ءایاشع قلطم
 ردزیلف یزلد-* قبطلا هرزوا نیفحم كحراش روذوا قالطا هنسبحاوو بناوج

 کیا هدد قرالوا هنن هدیسیکیاو رد رفصم نداریصق ( نایریصقلاو نایرصقلا )

 كنیرلتا روکوب شوب هک روند هنیرلکک وکیا نالوا هچغاشا ندرروک وب ولفرط
 روند هرلنالوا هجغاشا ندنرربنس نوی لوق لع ردرلنالوا هدنرلناپ ههاشا
 دوخاب هنکیک و کیا نالوا یعاشا لا یریصق نالوا "ید رفع كنايربصق ضعبلا دنع

 ردقحهلوا یرلکدید وکیا هصق دارم روند هنیرخآ كا ثنرلکک وکیا نالوا هدنا

 نالوالاتفو هصق و هنال رکنا عونربو روند هنکوک نوپ ( یریصقو )

 یریصق هدرانوب هدننزو یرمش ( یرصقلاو ) هدشزو یرج ( یرصقلا ) ردیعون
 ثدحم ( یصقلاو ) هدشنزو دادش ( راصقلا ) روسید هنالپ كرکنا عورب یک

 ( ءراصقلا ) روند وزاک هه راف ةا باشلا روح روند هب ی رح هدننزو

 دنخقوطیحرح هدننزو هسنکم ( ةرصقلا ) رونید هنتفرح كلی رح هدننزو هبانک

 دغئالصا هب وص لصالاق ردهتسانعم شیب بولا صق هکرید ح راش روید
 هدننزو هرم ( :سصقلا ) یدلوا ع رفتم و رو نم یانعم یشات ندقلاصق بوت هلا

 وهلوقت ردلمعتسمهنسانعم نیشب و قلنیش یک هریصقو هروصقم ردزاج هلیعص كفاقو
 كنارو يصف كفاف ( :یصوقلا ) بسنلا یاد یا :ربصقو ةروصقمو ةرصق ىع نا

 روللوا ریبعتیتبس هرصوق هدزماسله ردفرظ قحوق امرخ یفورع» هلوفیفظو دی دشت
 ( یشیق )دما یا ةر صوف دعا لاعت ںولوا انک ندا ور تام 6
 یک هنن رلهاش مع مک ردصاخ نقل هند رتهاشد اب ثكنسهکل وا مور هدنن زو لقیص

 ادعا هکهلوا مولعم یک ی را یی هن رهاشداپ نیجو یار هنب رلهاشداب دنهو

OOها  Laهلغلواتوف ییهدلاو هدندالو نیح یدیا لارق مان سوتسغا نالوا  

 دغ تآ هک یدا دکر ھوا نا ) ردیسا مص رب هدننزو ريحا ( یصیقالا )

 دلی و یحف كفاق ( راصقلا ) ردیدآ مضوم رب ( نورصاق ) یدیا ریصیو رهام
 تیام هلا سصقو یعض كفاف ( یراصتقلاو ) قرهلوا روصقمو رغصم ( ىريصقلاو )
 رصقرولوا یمتنم هیاروا هبقاعلا ةبقاع هک رونلوا قالطا هنماحاو غلبم كتفاط

 لاراصقو كاریصق و كراصقو اذک لعفت نا لرمصق لوقت رونلوا لامتسا هدانعموب ید
 هتناخ مارب ارتز,ردفرصتم ندنسانعم سح ویو كرما رخآ ینعب كعاغو كدهج یا

 ۱ روشد س درو هب دنا دل ون همر لوا ه دنا مور رلیدلبا جارخا هلا قش ینطد

 | رصقم انءاج لاق روند دتفو ماشحا هدنزو هلح رم ( :یصقلا و ( هدننزو یه ۱
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 راد لوش هروصقم و ج رخ نا دزنئال تپیلا ىف هسوب یا ةريصفو :روسف و
 بولوارغصا ندراد لوق ىلع هلوا نسحم 4ا راود شال قارطا کروند هع-او
 هروصتم نالوا هدراعماچ روند ید هراصق هلوا رولوا لشاد یحاص اک | نامهو
 هروضقم و ردیهازنشا هیواعم یدا صوصم هنیطالس لوا 4ا ردذوخأم ندنوب
 هروصق و رک دیس اک ردامعنسم هنسانعم هب رق و هنسانعم لج روشد هب هنافافز

 روند هو رک یراکدید « روس ید و هدنن زو هما ( ةراضةلا ۱ رود «هناشفاوز ۱

 هدعب رونید هب هد الق رض لضالاق

 هرکمندکدلوکود هرک رب لوق لع ه هئاد نالق هدروبلق هرکصندفدلروبلف لالغو
 روند هتفویق تسسوا كنهاد دوخای هب هباد ناقح لدء کص لغلاف قاب هدلبئس

 "ریکا هدیکرت روند هثیاص نالف هدالرت ,رکصندف دلم هاف یروهشم هکرید حراک
 نوشرا یللا یرادفم هک روید هنسهعطق الر لوش ضدالا ةراصفو روئوا رعیعت

 (یمصفلا ) هلوا تهفیذ هلفلوا تبنمو هریک اب تیاغب یبارتو بولوا هجءدایز ید
 هدننزو یرسک ( یرصقلاو ) هلاصف ( :رصفلاو ) هلنیتصف ( مصالاو ) هدننزو یدنه
 لوق ع هنس هایش هیاد نالق هدر وبلق ۰ رکصن دقدل روبلق هلق یک هراصق هد رلن و

 | هتفوبف تسسوا دوخاب هراهناد ناقج ندءرکص لقلاق هد 4بس هرکصن دکدلوکود
 رونید هنسهیق و هنکوک ج اغآ نالق هدرب هرکصن دکدلسک هنیتهف سصقو روید

 قلوا ضراع قلیروف هلوپ رولوا ردصم یصقو رونید هنیرلن وی كنءهودو كناسناو
 یصقوهف هقنع سإ, اذا عبارلا بابلا نم ارصق ريعبلا مصق لاقب ردتلع هکدنسانعم
 روئید هنسه راب هثسا رک و هتوخو رونید هنسهحراب رومد شفل هراب را احف هرسصق و

 روند هنکوک نویو لسکلا یا :یصقلا هذهام لاقب ردهنسانعم یاوو لکو
 هکرد هنسانعم كليارصق هرزوا هنسن رب هدنزو لاعتفا (راصتقالا) :رولک زاصقا ی
 ` ىلا ینعی هزواج ملاذا دیلع مدتقا لاق ردنرابع ندکلیا افتک او تعانق هلکن آ

 باوق هک زودوا.قالطا هنوص لوش هدنزو نسحم ( یصقلاو یصاقلا ) هربغ
 دیعب ندقل ریاچ لوق یبع هلوا زټک هری یریغ بوالتوا هدنسهروح كن ۲ یشاومو
 دیعب وا هلوح لالا یعرب ناك اذا یصقمو رصاق ءام لاق هلوا قوغوص دوخاب هلوا

 ( راصقلا ) روید هب یک هجوق دوخاپ هنویق هجوق رصقمو درابوا الکلا نع
 (یرصقلا ) لكلا یا راصقلا اذهام لوقت روید هکغشوا دوب هدننزو باس
 ردفص و ندروک ذم رصف هدننزو تتک ( رصقلا ) ردیدآ شوق رب هدشزو یمز

 ردفص ولدن ۲ یغدوب ( رصقالا ) روند ههودو همدآ نالوا ضراع تسوب هنو

 .ea هللرسك كرلا ( :راصقتلا و راصقتلا ) یک ءارج رود ءارصق دنوم

 هکر ید حراش ردریصاقت یعج هنساتعم هدالق رونید هخاناد رک یراقدنفاط هنیرلنادرک

 | (یصتتاو)هدنزو دعقم (یمقنا) یدئوا
 لارنم
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lf۱ هدسننزو لعافت ( یصاقتلا ) رولیصا هنک و ک كن رلنوپ لزیسق هود رکنرجا  

 ىصوصخ رو سصقلا رهظا اذا لحرلا رصاقت لاش رد هنسانعم كمروتسوك قل هصف

 اذا مالا نع َرصاقت لاقب ردهنسانعم كليا عاتما نکیا راو یردف هدکلشیا
 لاق رد هنسانعم كمر وتس وك قلهصق یدو هدننزو لع وش ) رص وقتا )ا

 یرب یک قبس هرصوق هنسن راس هوخاف سابو سصقلا . رهظا اذا لج زا یص وقت

 هضعب لشد اذآ یاو ننالایموق لاش ردنا عمق را
 هلعاتما نکیا راو یتردق هکلشیا یثیارب یخدو هدننزو روهظ ( روصقلا ) هضعب یف

 یهتنا اذا لوالا بابلانم اروصق مالا نع رصق لاش ردهثسسانعم كح لا
 هتسن دیدش رو رغ اذا مالا نع یصق لاقب ردهنسانعم قلوا زحاع ندهتسن رو

 نکس اذا بضغلاو مجولا ىنع رصق لوقت ردهنسانعم قلوا نك اس بویشاو

 هناپیرغا هنسن رو یمن اذا ماعطلا مصق لاق ردهنسانعم قعرآ بوتلتکرب هتسنرب و
 هلغلوا هنب رلانعم قلوا زوجاو تلسک او الغ اذا محلا صف لاقب ردهنسانعم قیقج

 صخ راذا "یشلا مصق لاشو صقن اذا "یشلا مصق لاقن رولوا دض ندنهح ییا

 لر هلعانتما بوناو رک نکیا رداق هیهنسنرب یدو هلبرسک كنء مه ( راصقالا )

 لاق ردهنسانعم قلماشخا و یبتنااذا رمالا نع یبصقا لاسقم ردهتسانعم كلی
 قمروغوط دلو هماقلا رصق نولاخ و یشعلا.یا سصقلاق الخد یا ایصقا
 سصقندق ةلیوطلا مهلوق هنمو اراصق تدلو اذا ةأرملا ترمصقا لاق ردهنسسانم

 یدلیا دارا كرهبد ثیدح یالکو یشاب ندننه و یرهوح لیطتدق ةريصقلا و

 تنسا اذازعلاوا ةحنلا ترصقا لاش ردهنسانعم قلاجوق ىك دوخاپ نويق راصقاو
 كليا عانتما بوکح لا نکیا ردتقم هيهنسنرب خدو دننزو لیعفت ( ریصقثلا )

 : قلوب نوکسو مارآ هنسن ولتدشریو ینا اذا مالا نع یصق لاقب ردهنسسانعم
 هلکماعشتی یبوک ییهنسن رو نکس اذا بضفلاو عجولا ینع رصق لاق رد هنسانعم

 یوی كودو هيلع ردشال وه و هکر اذا هنع یصق لاق زدهتسانعم كلبا كرت

 اهعسو اذا لبالا ةرصق رصق لا ردهنسانعم قعصب اف یرلکدد راصف هنکوک
 نغد ةرصقم لبا هلغلوا صوصخحم هنکوک یرلنویب ثنسف هود ر وم لعف راصقلاب
 كمزبو هنسن ربحات قرهلوا هیطع همدآ رب ريصقل و روند ةءسصقم ةرمصق هکلب

 هنوک؛رب صوصخحم هنمسق هاد ریصقت و سخا اذا ةيطعلا ف سق لاق ردهنسانعم
 هکلیا ربصقت و لساکت هدشیارب یک رصق هلیض كفاق ( :یصقلا ) ردیسا كغاد

 (ةروصقلاوءووصقلا ) مق نا یا ةر مقلاو سسقلا بخا لاش ردسا کرد
 هد هناخ هکرونلوا قالطا هنوتاخ لوش هدننزو هئیفس ( :رصقلاو ) اليخ كفاق

 ةروصقم ةأرما لاقب هیلریو تصخر هجورخ هب همشط بونلوا ظفح و سبح
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 بلا صف همدآ نالوا ینفتسم ندکلیا هادعن یادم بودیا افلکا رد نامه
 ه ریس و روسد بألا رق هدنا ٌوم رد راه رادم بلا نسب و و لردا قالطا

 ند مصق هیلراقح ءمشلع پوذلوا سو دنفح هدنس هال هکر وند هوا لوح

 حالا ؛مسف ىع ناوه لوف هنم و روئوا لاهتسا هدنعفوم بیرقو رددوځأم
 ند» ریسف * هیوطیم ةربصف * لاثمالامو بسا یاد یا :ریصق و هروصقم و یو

 ن ربصقو رووا داریا هدنعفوم مالک راصتخا رد دارم ند4یوطو هرم دارم
 ءاز یدبا یرب زو یني یحاص كەك مان شرالا ۸ ذح نالوا هرب كلم دعس

 هدکدلیا مزرع هکشک هنفرط ءابز شرالا هيذج ردروهشم یمارحام لبا هکلم مان

 عنف ییهعیذچ كرهید ردلکد ولربخ هللا یتروص كلبا سفن ملست هلوکوب كاز
 ما ریصقل عاطيال هلفءالوا دنمدوس هعذج هدکدلیا دنب و حدن هدنعخ قیوعتو
 لوش ریصفو رودوا برض هدنش رعم ءاععت مابتا یدلوا لث برعلا نیب هلکید
 یدنک اءاد بویموق هغمالتوا هدا یحاص نوح ا یسات هکر وث وا یالطا 4:

 رصح ( سصقلا ) ردلیصفت لصفا هکردیعج كرما ( رصافالا ) هلوا رلسب هدننای
 یاثلا پابلا نم امصق "یلا مصف لاقب ردهنسانعم قلق هصق ی هنسنر هدننزو
 لاقب ردهنسانعم ققلاصف بوفرق ینرارب نوزوا كلاقص و جاصو اریصق لج اذا
 كمردنوس بودازوا هکردهنسانعم قمصاق یهتسنربو هنم فک اذا رعثلا مصق
 یسوک ارف ماشجا هک ردهنسانعم مالظ طالتخاو هدمدش ىلا مصق لاقب ردیلباقم
 ارصق تثچ لوقت حراشلا لاق طاتخا اذا مالظلا مصق لاق ردرابع ندکعشررا
 صصفو تیسما اذا یشعلا مصق لاقش و مصعلا لبق یشعلا ود دنع كلذ و ارصقم و

 هدنک و نوغوب سصق و هسح اذا هتي ف هرصا لاقت رد هنسانعم سح قعوقیلآ

 لازنهو لزج بطح یاربثک مضقب ءاج لا رونلوا رعیعت قرموط هکروتد هنوطوا
 ردقج هوا كشوک هکرونبد ههطوا ریکراک شابا ندشاط اقلطء لوق ىلع ماقمو
 بنا كنسهلچ هکردیحا كعضوم یدب یللا قردوا رادو هلقو هرقو رهش مصقو
 یدیاینبم ندد>او رج .راپکی یدا هدنبرق نادمه هکیدا روک مار رصق یبرغاو
 لع هرصق لاق رددنسانعم كلغا صیصخت هص وصخ رب یدآ رب یصقو ردهارخ الاح

 لوقن و هربسغ هب زواجن ل اذا اذک ىلع *یثلا ترصق لوقنو هيلا هدر اذا مالا
 ریهقب و ,لساکت هدسشیا ربو هربغ لا شا ملاذا مالا اذه ىلع ىبفن ترصق

 هددلنتخ# هدانعموب یصق نا ىا سالا ف سصقلا بحا لاقي رد هتسانعم كليا
 یصق و یشعلا یا یسقلا ىف اناخد یا ارصق لوقت ردهنسانعم قلعاشخاو رد راج

 رکذپس اڳ ردنرابع ندنسدنرک تیاهن كرمارپ هکردلمعتسم هنمانعم غلبنو تی
 هنوکربو ردمسا ندرصق نالوا هنسانعمققرق لاقصو جاص هدننزو باتک (راصقلا)
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 فاص هلوا ردیا رب شقت اعاد هللا روک ذم یوراد یرلکدید روشق ینزوب هک رونید

 رونید هئروع شفلوا هلاعم هلا وراد نانلوا رک ذ ( ةرودقملا ) نوحا قلق نکنرو

 ( :روشقلا ) ردشلوا رداص فیرش ثیدح نعضته ینعل هدنرافح هروشقم هلا هرشاق

 ( شقلا ) ابهبرض اذا اصعلاب هر وشق لاش ردهتسانعمقمروا هلکنکد هدننزو هج رحد

 هدشزو مشن ( رشق ) رولوا هدنرادقم شراقرب هک ردهسا قلاب سنحرب هلیعص كفاق

 یک پوط هکروتید هریک هد رخ شنج رب هلسنک كفاق ( ةرقلا ) رددآ كعغاطرب
 یا ایشتقم ءاجلاق روال واقالطاهمدآ قالبح هدننزو ردتقم ( سیتقلا) رول واقلرا و
 لاوسلا ف مىا رشقم وه لاق رو3 واقالطا هب یجلد مربم هدننزو ربنم ( سشقلا ) انای رع

 دو نالوا زمارب هشیا هدنزو ج رز ( رشقلا ) ردعض ومر هدننزو مامه (راشق )

 هدنسیح اوت هل طیلط هدنسهکل وا سلدنا هدننزو ذفنق ( رشق ) روند هنسیتنل و یغای و

 طبالع ( رباشقلا ) رونید هثیش نوغو هدشزو بدرا ( ریشقلا ) ردیدآ هدلب رب

 زونید همدآ وللاقص نوزوا و روند هعلع قلزو وا شلیاپ هنیریره كدب هدننزو

 روند همدآ نوزوا لاقص و روند هکنکد تشردو نشخ هلیض كفاق ( رابشقلا )

 هدنس هکلوامور هلي كفاق ( راساشق ) اهلیوطیا اهراشقو ةیملارابشق لحر لاق

 م راقح زوط العا ندنآ ردعقاو هدنیب مور هلبا ماش لوق يلع ردیدآ هدلب ر,

وا هدلب یرلک دد راض ج وق هدنب رقسا ويس ا هدلپ و ردفو رعم یراساشق
 هک ردق-هل

 ردعتا و هدنب رق فا یفا ید راصخج وقر رولوا شلوا هد مور هاب | ماش هدفلس

 . هلیصف كفاف ( ةريرعشقلا ) ردندنعو رایخ هکروسد هرو هدنزو ذفنق ( رعشقلا )
 : رسا دوخاب E فوخ رود هکم رب روا بو هربد یرلی و كن هدوک زدیسا

 دا رطیسا ) را رعشقالا ( هدعر یا ةر رعشق هندخا لاش رول وا ثداح مدتس همدقم

 رد هتسانعم كم ربروا یرلب و بو رد یسهد وک ندقوغ وصای ندف وخ كمدآرب هدنزو

 .ترعشقا لاش رد هنتسانعم یوا قاسقو ةرب رعشق دی ذخا اذا هدللح رعشقا لاقت

 .یلتئوشح لا هکرونید هبهتسن لود هدننزو طبالف ( رغاشقلا ) تلحا اذا ةیبلا
 هدننزو تبع ) سدقلا و ۱ هدننزو سس صدد ) قلا ( یک یغوبق دیلی هل وا نونفوط

 | ضو "یشلارصق لاق رد هنسانعم قلوا هصق هثسن رب هدننزو ار ) ةراصقلاو (

 جد مسا سو هدننزو تبع هکر د حراش لاطدض سدهالنا بابلانم ةراصقوایصقو

 یجب رود هبهنس هصق رالفص و هدنزو ریما ) ریصقلا ( هنس اعم قل هصق رول وا

 .ردهراصف و رد راص كاذک ی ردە راصد نوم ی رابکو ءاربک رولک راصقو ها صق

 اذا راصق یس لاش و ردندرداوو ردهنسانعم ه رصف هراصق لوق لع هاب اه

 هررب هجزود و هبکنا پویماقح هیهرد هیکسکوب ینعی یمسم ایداو لیسیال ناک
 هدننسن و تا نییع دل وا رادما و فورعم یردن رلب رعو ردب وص لیمس نایص



 . هتفوبق نالیوص كتهنسنرب هيم كفاف ( ةراشفلا ) مشقتف ءمشق لاقي ردع وادعم
 ( رشالا ) هنم یشعاع یا هتراشف هذه لاش روث وا ربع یناوص هکر ونید هنس رد و

 هنششو یه وقم یردو قوبف تام هوج و اض ع دواب هفلخ كشر ه4برسک تا

 مشق ,لاقب ردروشف یممج رونلوا قالطا رشق هسوبلم افلطمو روند هنسسوترواو
 یرشف هدننزو فتک ( مشقلا ) سوبام یا نسح دف هیلعو هيلا مشفو ريشا
 یفوبف هدننزو رجا ( مشفالا ) مشفلا مک یامشف ,«لاقب روند هثبش نالوا قوح

 * كناوهو اللا سثفنم یا مشفاو رمشقم و روشفم زول لاش روند هبهنسن شایوص

 سدغا e لاش روند هبیشک شم هوا بول وص یس رد تنور ندنکدیسا

 یسرد 6 ایک روق وا قالطا همدا ول ول زکب لزق كيو را نم هفنا سدقنا دق راص اذا

 ( ءارشفلا ) ةرملا دیدش یا شقا لجر لاقب ردشلوا رهالف ینآ لزقبق بولیوص

 هلوا هدنزرط شایوص یرارپ ضعب ایوک هکرولوا فصو هجاغآ لوث هدنزو ءارج
 لاقب رونید هلالی شمهلوافو رشق دق امنعب ناک ءارشق ةرجش لاقب رولوا قلغو و
 یزو كرب هدنزو هزمه ( ةرشقلاو ) هدننزو هفرغ ( ةرشفلا ) حاس یا ءارشق ةيح

 یا :مشفو ةمشق :رطم لاقب رولوا فصو هرومب دیدشو دن نرووک بو وص

 رولو قالطا همدآ تدب زسروغوا هدنازو همه هرشقو ضرالا هجو مشقن ةددش
 قاروق كپ هکرولوا فصو هیهنس لوش ( روشاقلا ) موثشم یا ةرمشق لجر لاقب
 هزاغو یرلایشاو لاوماو كالها یرلح ور یذ ییعی بوریص بشره هلغاوا قلسقو
 رشق دیدش بدج یا ةروشاق هنسو روشاق ماع لاقب هیلیا لعحضم هلفالتاو فرص
 طعف لع یکیدشربا یودق رونلوا قالطا هیسک تخدب زسروغوا روشافو "یش لک
 موئشم یا روشاف هناف كنراد لا هبرقنال لاتش نوهکیدلیا دابرب هلتمأش راسو
 رولوا شمربض یرلتآ رتاس هک ایوک روتلوا قالطا هنآ یثوق نالک ءرکص كاو
 روبص ( روشقلا ) رونلوا قالطا ه.ننآ شراي نالک هرکص كا یندوب ( رشاقلا )
 پولیربص یسهمشب هججدلافو یرللیف كنءهرهح هلکنآ هکرونید هوراد لوش هدننزو

 یرلهتش ایا ناکتشذک قولو ضعب هکهتن نوجا یلوا یافشو فاص ءمشب رونلتکازن
 ( روشفلا ) راردبا فاص ینرهرهج بولوب ین رالیق تانیرازوب هلقمردشپای معشم هد رورپ
 یعض كفاف ( نامتقلا ) زونید هنوناخ نالوا نمروک ضیح الصا هدننزو لورح
 هدننزو رب ز ) رشف ( رونلوا قالطا هن دان ییا كنەكر كج هصاخ هليسهينب هو

 رد ر ةصم لرشقا هدنزو یضیخا ) رشيقالا ) ردنردپ هلقرب هک هک رد هعیر نب تک نا

 ( ةرشاقلا ) ردیمما ىدج كنيردب كربع نب هماسا ندياحتاوأ رد قل كرعاش مان هريغم
 هکیک هنا بوریص هبیرد نامه زوند هنسهبم ىدا تعي لوا ثانفب راي شاي

 هنروع لوشو ذللا شقت جاجا لوا یهو ةرغاق ةجش لاقب هلوا شمالیا ذوق

 هکزولید

 |۱7 Ê د یی ھی :
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EGTRRA RI AAG Aa aaa ERA هم سس سس سی صد 

 بابلا نم امسق ما ىلع االف رسق لاقت زونلوا ریہعت كملشیا یک اروز هکرد هنسانعم

 ةا هدنم و ردیع-ا نطو ر ندنسهلسق هلی یسقو هيلع ههرکا یا هرهف اذا لوالا

 رطضم هلبا روز هی هنشن رب یدآرب ید و هدننزو لاعتفا ( راستفالا ) ردیمما كنغاط

 رلیعف دواوو كفاق ( ةروسقلا ) هرسق ینعع ضالا ىلع هرستفا لاقي ردهتسانعم قلق
 زرع یا ةروسق وه لاش ردزوخأم لدسق روشد خذا تسد ر زو. بلاغو زب نع

 هللوا لوق ىلع هنفصن كنهصکو نساه روتند ید روسق رووا قالطا هنالسراو
 هروسقو هبظعوا هلواوا هفصن یا لیلا ةروسق یضم لاش روند هنیظعم دوخای

 هروسقو ردر وسق یسح عج ردن دنفلع هود زب ةدزارب لهس هکر ددآ تابت هن وک رب

 تاوصا كشاب و ردر وسق ید رفه روال وا قالطا هدایص رهام نالوا زادنا رمت لزوک

 لحررو یوق یا ةروصف باش لاقب روند هناوج دنمروزو یوقو روند هنس هیفخ

 یجون قو عونربو روند همدآ ریک ولشاپ هدننزو لقیص ( یرسبقلا ) ردیدآ

 ( هیراسیق ) ردهسمایقو سسایق یجب رونید هبمود هئا میظعو ردیعون لزق هکردیعما
 رددآ هدلب رب هدنسهکلوا مور كلذک ردیدآ هدلبرب هدنتایا نیطساف هلا فیفا

 یجکیارد هارخ الاعکلوا ردیسهد رک انب مور سصیق هکردقح هلوا یرصیق هدیسکیا
 روشد یرصیق هدنسن هبیالو ینارصیق هدنسن هلوا رد روم الاح هديل وطاحا

 هلآ همصوق هک ردیفدامو هدشنزو هرصوق هلیفیفحو ددشت كنار ( ةیسوقلا )

 ندهنسانعم قلوا ناوارف ینلتوا كربرب هدننزو هحرحد ( ةروسقلا ) ردفرظ فورعم

 نسا اذا لح را روسق لاق رد هتسانعم یفلدح ووو شک ادا تا رونق لا
 یهو نالف ینب ةرسيقم هذه لا رونید هراهود هحوق هدننزو هرطیسم ( ةرسيقملا )
 یسن تنسهلیبق هعاضق هكرديمسا فیفا نبا هليمض كنمره ( سیقا ) ناسلا لبالا
 ( یراسقلاو ) رسک كفاف ( رابسقلاو )دنورو ير و یرسقا ] یاد
 كليا. عا هدننز و هح رحد ) ةربسقلا ۱ روند هرک ذ نالوا نوزوا هدنزو یطب الع

 دنموننو مسج هدننزو ىرفعج ( یرطسقلا ) اهعماج اذا ةأرملا ربسق لاقب رد هنسانعم

 مهاردلا دقنم و ىف رص و هنسانعم ذیهح روند هم دآ هاکاو رمی> و داقنو روند همدآ

 هلیعف كفاق ( راطسقلاو) هدننزو رفعح ( رطسقلا) ردهرطاسقیج روند هیسک نالوا

 رد هنسانعمقافارص ی هّقىا هدنن زو هح رحد ) ة رطسقل 0 روند همدآ ریپخو ذیهح هد رلت و

 دوخای نغوبق كنهنسن رب هدنزو رشح ( سشقلا ) اهدقتا اذا مهاردلا رطسق لاق

 لوالاو ییاثلا بابلانم ا رشق ٴنشلارمشق لاق رد هنسانعم قمرص و قعوص ینشیرد

 رد هتسانعم یم اغوا هنتمأشخ دیدار هسک مدقیو نسروغ وا و دلج وا اا اوا
 یشقناف همشق لاقي ردعواطم ندرشق ( راشقنالا ) مهمأش اذا نالف مهرشق لاق
 ند رشت ) ۳ هر ردن وحما بلس فیعضت ردهنسادعم رشف جد و ) ريشقتلا )
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 . هبهقرأو روئبد هر لفادوئواو زود مالم یغاربط ندوب هدننزو دفدف ( رف رثثا ) ۱

 هتساپ ناوسلو روید هب وا سلنا یک یس هیآ لاز ودود و هنیسانعم رهلن روند

 هود ليه كفاف ( ةرافرفلا ) روید ةئسهرهاظ "یجاو كرش دلا رقرفو روند |
 ( رفا قلا ) هنسانعم هقشفش روید هفجرافط یزمرق نافح ندنعآ هدنفو کیدرسا |

 ر ويد همدآ نروس هود هتاف قرەلوا هن بوس و ادص شوش هد زو طب الص

 كن انکلا د زپ نب ماع ناو یمرف كسیق نب ماع رفارفو رونبد ید یرقارق
 ءانهدو عضومرب هدا طساو هلبا هفوکو یسرف كنافطغ نب ثیر نب عصشاو

 :هدکدی رسا كيود ید رو هد زو هلطب الم ) ةرقارقلا ) رددآ كەوا زودر هدلیغ ما

 نازوا ولزوس قوچو ردیدآ وص رپ هدنراید دجمو روید هغجراغط ناقج ند
 هنیدم يضف كفاف ( رفارف ) ردیدآ عضومرب هی كفاق ( یرفارق ) روند هیدآ

 هب یک دوزوا یک هتفرف هدنننزو روفصع ( روقرقلا ) ردپدآ عضومرب هدنسهیحات
 سد و یدیدشت كارو یرسک كرلفاق ) ىرقرقلا ) رود هال وا دوي لوق ىلع

 هغسروق هدنزو هبرج ( ةيرقلا ) هنسانعم رهظ رونید 4 هقرآ هدننزو لفعف هللا

 تنپ هعاجج یمهدلاو كدیزب نب پویا فورعم هلتحاصف هبرقو هنسانعم هلص وح روند
 نوهغیدلوا نوکسلا ریثک روند هیزرت هلیصف كفاق ( یرفارقلا ) ردینل كمعثج
 قالطا همضح لها و یدارملا یف رود نا یرارقلا ناش نم سیل لاش هنمو

 قالطا یرارق هتعنص لها قلطمو رزلوا هدنلط قالتوا هلغمالوا رحوک هکروئل وا
 ردم سما لعف مسا ءلیسانب هرزوا مک كنب رخآو یحف كفاق ( رافرق ) رووا

 راع صندیغابر هک رد حراش یرفتسایا دنه ایرافرق لاق هنسانعملیق رارقتسا و مارا
 روند هضوح كحوک هدننزو هرعم ( ةرقلا ) ردلکد ع ویبم یراق ندب )هلک راقرفو

 هب هنن ریقح هلی كفاق ( ةرورقلا ) ردیتفل نیوو روند هبیتسد كجوکولبلوقو |
 رونید ه آ ولی رک نالوا نوزوا یرلقایا هلا مصقو هنیتحخف ( یرورقلا ) رود |
 ا هسکرب هدنن زو هلعافم ( ةراقلا ) ردیدآ عضوم رب هدش هرقن ها نحاح هدهبدایو |

 دوعس نا لوق هنمو هعم رق اذا ةراقم هراق لاق رد هن انعم كلا را رق هج رار

 هدننزو ءالولج ( ءارورق ) اوکر هاالو اف اونكسا ىا رارقلا نم وهو ةولصلا اوراق
 عضومرپ هدنسهکلوامورو رددآ هلسقرب هدنک هدننزو باهم (رارق ) ردیدآ عضومرب
 (دارقو ) هدننزو ریبز ( ریرقو ) هدننزو دهده( رق رقو ) هدننزو هغ ( ءرق ) ردیدآ
 ردیدآ عضومرب هدننزو نامه ( رارق ) رددیماسا هدننزو مات ( رارقو ) هدنزو ماما

 یریاو نوزوا هللا هددشم یای ( یریزفلاو ) هدننزو ذفنق هللا همحم یاز ( ریزقلا )
 رزق لاق رد هنس اتعم كليا عاج هدنزو هح رحد ) ةربزقلا ( روند هات تق

 كليا ارکاو رهق هبهنسنرب ىدآ رب هدشزو رسک ( سقلا ) اهعماج اذا ةآرلا |

 هک رد هنسانعم

 یا تا



 ۳ وک دیس
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 جا رقمو رونید ههاكرارق ردلاكم مسا هلیصف كفاقو كيم ( رقلا) [ رقلاموب مرحلا.
 ردیدآ مضومرب رقمو ردیهاکمارآ نینج کرونا قالطا هنتابن كجر ةدردام نط

 بارش هنعاو هنسانعم نعلادقدح رولوا قالطا هنهایس زوک ( ةروراقلا )
 ردص وضع هننالوا ند هح رص و هشیس لوق ىلع, هفرظ اقلطم نانل وا عضو یسه وقم

 "هضفلا ضایب ف جاجز نم یا [ ةضفنم ربراوق ] یاعت هلوق هنمو ردیعج ریراوق

 رارق هدنجر كنیشید یسینم كککرا هدننزو لاعتفا ( رازتقالا ) جاجزلا ءافصو

 كنهرد یمسق هبادو ةقانلا حرف رقتسا اذا لعفلا ءامرتقا لای ردهنسانعم كلغ
 تعیتناذا هقانلا ترزنقا لاق رد هنسانعم قمردشارا یسهیش قلتوا هزات هدن ) هنروا
 عبشاذا لالارقا لا ررد)یتسم هننسانعم ق٤ وطو بطرانم یداولا نطو قام

 تتساذادقانلا تّنقا لاق ردهنسانعم كم روعم هد هب رم تیام لوقلع كمروم“و

 لحرلاربقالاش رد هنسانعم كلبا قیاق غنا دوخت قید هرکی نع یەرارق و هتاپوا

 لسثغا اذا لحرلارتقا لاش ردهنسانعم قع و هلاوص قوصو ةرارقلاب مدا اذا
 شلیا كاساو دقع هدنجر یتسینم تکک را لیس هاب لعاف منا ) رقلا ( رو رقلاب

 ةتكسماف لعفلا ءام تدقعدق تراصاذا,رقم ةقان لاش نولوا فص و هناویح نالوا
 رونلوا قالطا هماشخا هللا حابص هلیسهینب هینشو یحف كفاق ( نات رقلا ) اهجروف

 نالوا یلمحارهو رونید هیابروح هدننزو درص (ررقلا ) نوح رافدلوا نی مس
 هرکصندکدلیا ظفحم و قوت هاببصق كفلا و یعض كفاق ( یرقلا ) رونید هثبش
 هلغلوا هيلا ونع ابتقوت دعب هد هخ سن ضعیو روند هنو تدش نالوا بیصمو عقاو

 "مضومرت یرقو رولوا كعد تدش نالوا رقتسمو عقاو هرکصندکدلک تقول تقو
 ردیعسا یداورب نیم را نیبو لجررب هلی كفاق ( نارق ) ردیمسا یداورب دوخای

 ناج؛رذآو ردیدآ هبرق رب هدلم,مات نا رهظلا رم بيرق هبهکم و هرقرب هدهماع و

 كلوک هلعیحرت كرهداربفربق هلدش هدننزو هلزلز (ةرفرقلا ) ردیدا هبصقرب هدنتلایا
 كرهه رکو ک یمسف هودو هيف مجرو قرغتسا اذا هکصط یف رقرق لاقب رد هنسانعه

 نیج رکو ک هرقرقو رد مسا ندنآ راق رقرده اذا ریعبلارق رق لاقي ردهنسانعم كمروكوب

 زود قشمو یغاربط هرقرقو تئاص اذا ةماجلإ ترقرق لاق ردهنسانعم كتوإ

 هکردسقل اكن هسک مان دعس هرقرقو نساه روند خد رق رق روند هرب لقاروتوا و
 ىلع هن رهاظ كزوب هجولا ةرقرقو یدبا ىلزاهو كعذم دربما مات رذنم نب ابعت

 ههجو ةرقرق نسحا ام لاقب روید هنبرارب نالوا نايا هدهرظنم ندننساحم لوق
 یا دند را كنءود ندا منش زورا ر ( راق رقلا ) هتساحم نم ادیاموا : رها یا
 ردقح هلوا هشيش یرلکدلیا ربپعنیاربص كنا راي ردیمسا باق هنوکر و رود هنسم غاب

 هدکدنوا هلا دیدرت رونید هنسس نيج رکو ک ردعسا هدننزو ریرهمز ( ریرقرشلا )
 لس الا را وه ی تم
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 ید و 4اعا ) ةررقلا ) روند هفناب دوشاب هند كلموج هد رت و هد زو هره

 ( ررقلا ) روید هیوص نلیکود هکلموج نوا قماعشاپ هرکصندکد شب مامط
 تم هعبا رکود هئي رلغاپا بوی ردکو ج بو رقدف شو یف هود هد ز و لمت

 لکا قلتوا یروق هود و اهلح را لص اهل تصاذا لبالا ثر رفن لاق زد هتسانعم

 ترث سیبیلآ ثلک ا اذا لبالا تررقت لاقب ردهنسانعم قەنلپوق لو هلکلیا

 اریرق هيلا ثرف,لاش ردهنسائهم كفلسس نالپ هدننزو ریمص ( ری لا ) اهلاوا
 ترف لاقب ردهنسانعم كمك ىنسس قواط ررفو رقو تئوص اذا لوالا بابلا نم

 ( دورفلاو ) هلو یعحف كفاف ( ةرفلا ) اهنوص تمطفاذا اربرفو ارق هحاجدلا

 ندقلوا داشلد هکردهنسانعم كلنیرس هفلوا عطقنم یلغآ كزوک هدنزو روهظ
 رو رس هدیسیکیا زد هن س انعم ثكمروک یفیدل وا دنموزراو قاسم لوف لع رد هانک

 عطشاو تد رباذا یاثلا بابلایم ارورفو ةرقو ةرُف هع ترق لاق ردم زلتسع یلف

 روهأن ( رورفلاو ) ليه كفاق ( را رفلا ) هبلا هفوشتم تناك ام تاروا اهژاکب

 نك اسوتبا هدننزو هلحت هرزواذوذش ( ةرقلاو ) يص كفاق ( رقلاو ) هدننزو
 قاثلا باسبلا نم ةرقنو ارفو ارورفو ارارف ناکلاپ رق لا ردهنتسانعم قلوا

 قالطا هر قجهسل وا نوکسو مارآ ها اه هرارقو رارق و نکسو تعاذا عناژاو

 لقدوتواو زود هرارقو رارفو [ رارقلا سئبف ] یلاعت لاق رانلاهفصقو ارقتسم یا

 نویق نامه لوفلع هنعسف یعو نویقو هنسانعم هنئطع ضرا روئلوا قالطا هرب
 یدللوا ناب هدنسهدامدقن و دونل وا قالطا هب وی سنج رب یرکدد دقن دوخا ریس

 ) راقتلاو ( ) رارةتسالا ( رونید هض را یرکد زودو روند هب هنن هصق هرارقو

 تساذا راضشو ناكل ا رقتسا لاق ردهنسانعم قلوا نک اسو تبا هد رر هدرلت وب

 هیف هررق لاقب رد هنسانعم كليا رادیاپو ثبال هدړ رب ييهنسنرب ( ریرقنلا ) نکسو
 هيلع هررق لاق ردهنسانعم كم ردتارارقا هدننعخ قح رب یدآربو هنکساو هت اذا
 تبرعش لوقا روید هوص قوغوص هدسنزو روبص ( رورقلا ) ارقم هعج انا
 هنلطنابرقو هسو ندنسیدنک هک رووا قالطا هنوئاخ لوشو ادراب ءام یا ارورق
 دورف ةأرما لاش هلوا رولوا رزوا تنوکسو مارآ پویلیا تعناع هدهلماعم راد
 (ةرافلاو ) هدننزو هريس ( ةريرقلا ) دوارلاو لبقمادرت الا عنصیالرقت تناک اذا
 نیع لاق رونلوا قالطا هزوک نالوا نور هلسس ترسمو تراشب هدننزو هزاح

 كفاق ( رقلا مو ) افنآ رک ذاک رورمسیا نیعلا ریرق لحر لاو ةراقو ةريرق

 نوح راک دلیا مارآ هدانمنوک لواج اجردنرابع ندنوک نالوایمادرف كل رحمموب هیحف

 موب مایالا لضفا ] ثیدطا هنسوح راشلا لاق رولوا نوک یحترب نوا كن هلا ىذ

 ردح ۱ ۱

 نا
OT E4 
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 هاناو عیارلاو ییاملاو لوالا بابلا نم ارق انمو رق لوقت ژد هنسانعم قلوا

 ابف تص.اذا ردقلا رق لاقب رد هنسانعم تكکودوص قوغوص هه رت نایئیقو درب
 رد هتسانعم .كلیا افتک ۱.ندهعفذ .یضسکیا بوحما هعفدرب ینوص یی هودو دراب ءام

 ٠ یسشهطاش یمسق قواظو لعت ملو تلبنا اذا نالا بایلا نم ارق ةقانلا ترق لاش +

 بولیک | هنفلوق كمدآربو ابنوص تعطقاذا ةداجدلا ترق لاق رد هتسانعم كعك

 لاش رد هنسانعم كدهدلسف لوق لع كالوس هما یالک یک ردلاشوب هنن رب

 :لاغ نو هتسانعم .كنکودوص هرزوا: هنشرو ءزاسوا هفرف ادا داف مالکلا و
 اذا ناکتاب رق لاق ردهتسانعم كما مارآو نوکس هدربربو هبصاذا ءالا هیلع رق

 بوک یندشا اجر کا ردا فیش د ی نا و او

 هنسانعم هجوزف رونید هنج قواطو رووا قالطا هبهفمو هحدوهو رازدیا
 لاش همو روتلوا قالطا هنکوب كنهماجو كزب ( بولا رقو ) ردیدآ عضومرو
 هلی رسک كنه ( رارقالا ) ردکعد رویف هنکو ینعب هع یا ةرق يلع بولا وطا

 دور ةم وهو رقلاپ هباصا یا ییاعت هلا ه رفا لاق رد هن سانعم كمروع قوغوص

 ریغ هدنل وعفم مساو زولک ندلاعفا هکلب اک نيت الث ةدانعمو عي هرق لقئالو
 رقآ لاق رد هنسانعم كم ریک هق وغوص را قاو نغد رقم رود رو رقم هرزوا سايق

 ناکملاف هرقا لاقش ردهتسانعم قلق رادایو تبا هدربرب و رقلاق لخد اذا لح را

 هنیع اف لاق ردهتسناتعم ققغوص قةت رو هتکسو هتبا اذا هیلغ هرقاو
 هیس زورم اریز ردهباننک ندکلیا روم یلق نیعلا داربا هدربا یا هنیعبو
 ادخلوق هلع .هللا درا هلغل وا راح شاپ ناقا ا نزح و دراب ی اب ناقا ندزوک

 دارقاو ردة بانک ندکعد نوسلنا نوزع هنع هللا ناو نولي رو رم یآ

 هدرا یهثسا ریو فرنعاو نعذا اذا هقح رقا لاقب ردهنسانعم كلبا فاربعا قحرب

 :قلوا تباث کلیک كناويحو هب اذا هناکمی هرقا لاق ردهنسانعم كم ردشل رب

 هززوا روک ذم هحو ( رورقلا )اهلج تئاذا ةفالا برقا لاق ردهنسانعم
 رقم ندرارقا سایق ارز ردهرزوا سايق فالخ و و روند, همدآ شمع قوغوص

 دراپ یا رورقم مون لاش رووا قالطا هدنسن قوغوص رورقمو "ردقلوا
 رعت ند ثلموج هکرونید هنسهیقب ماعط نالق هدکلموح هدننزو همام ( ةرارقلا )
 اه ما وح 4 گو تا دل و دنالق ب وشناب هنبد ئالم وح لو ىلع روتل وا

 حط ماعط هلال تاکرح كفاق ةرارفو رووا ريبغت تنا كلموج هکنوتسلوا

 كفاق ) ةزو رقلا ۱ رواد ie نان وا جو ود نوساب هاد 0 رکصن دقدل وا

 ۵6 ر ت ماس 9۶ طلا دعب و رود هنغن اب الطموح E هند الموج یدو هيف ۰

 هلیض كفاف ( ةررقلاو ) هلنیئمط ( ةررقلا ) روند هبوص نلیکود نوجا قماعشاپ
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 هدةفرألا اذ بورە راق هلسا روس هود یک روذف هروزاذو بلا و اراک دم : ۳

 ةيحال كريب ناکاذا ةروذافو روذق ربعي لاش روئلوا قالطا هءود نالوا راش
 هلا ثټدااهمو حراشلالاف روداو ا قنالطا همدآ نایلبالک | هلکمروک هبرک یب هنسا رو

 رذش یذلا + ةروذاسألا بلعت ینح جاجدلا لک ايال ةروذأف ناک مالسسلا هیلع

 هدننزو راطب ( راذیف ) ةفلابلا ءاهلاو ,ماطلا "یشلا ممزعت نا اهفلعب دارا و ءاپشالا

 فاق ( ةرذقلا ) ردپرعلاوا هکردمالسلا امهیلم و ايم ىلع میها ربا نب لیعسا نا ٠
 همدآ ندا باتجاو ریهر اباد ندلاعفاو لاتا كسلک تمالم هدمنزو هره هی

 كنه ( راذقالا ) هيلع مالیام نمی ماللا نع ه"زبتم یا ةرذق لجر لاقب روتید ,

 یتهارگتساو ترد كبطاع هکر دل عتسم هنسانعم قةاغوج یزوس هرطاحع ھر ک

 یعدفلا ) مالكلا ثرثك | یا انرذفا دق ما نیا اي نولوةپ هنو ردم رلتبسم (
 هکر هدالزو رارهشفا ( زارعذقالا ) یدنلوا رک ذ هکر دیفدامو هدننزو رحدقم
 ةملكلاب یراذا مهر یذفا لاقب ردهنسانعم كلبا قلزادنا ف رح یردی, هنفرط

 ماظعلا لک ای لاقب روند هبیسب شموک هدننزو روفصع ( رومذقلا ) ةملکلا دعب

 هقوغوص هلدیدشت كنارو یعض كفاق ( رثلا ) هسذلا نم ناوذنا یا رومذقلا ىلع

 وهوادرب یارقوذ انموب لاق ردص وسم هنقوغ وص شیقلوق ىلع هنسانعمد رب روند
 زدنرابع ندزکس یکیدعل رب وص كا كني رب هکر د هنسانعم غلبمو را رقو ءاتشلاب صع
 اهغابمو اهدارفلا يا اهرارةب تراص یا رة تعقو ةددشلا ةيبصلادنع لا هنمو

 مدآ لوا هک رونید هقوغوص ندبا تباصا همدآر هیرمک كفاق ( ةرقلا ) اهرمتسو
 كفاف ( :رقلا ) رقلا نم كباصا ام یهو ةرف یتذآ لوقت رولوا شمک قوغوص
 عدفضلا یا ةرفلا رو رقي لاق ردتغل هد هلال تاکرح كفاق روند هبهغب روق ليم

 تر رقلاش هنمو هنسانعم هعفد روند هثیش م آرہو ردبدآ هب رق رهدنم رق هیسدااف هرق و

 یمهرتوص نعلا ةرف رک ذیساک ةعفد ةعفد یاهرق ةر اهلوس تمر ادا ارب رقت دفاتنا

 نیدیآ كنيزوك كلانا نیعلا :رةو رارید یخد ءالا ربج رج روند هاب یرلکدید

 كلموح هرفو ینیع هب ةنام یا ینیع۶ رو وه لوقت رونلوا قالطا هب هتسن ینحهلوا

 روتلوا رببعت یننای كلموج هکرولوا قالطا هنتشهیقب ماعط نالق پوصیاب هند
 ) ةقانلاتررق لاقش رد هنسانعم قم آ ما یلوب ىمسق هقان هدننزو لیعفت ( رب رقتلا

 رد هنسانعم كامردشل رپ هریرب یهننرب و ةعد عفدیا ةرق ةرف اهلوب تمراذا اربرقت

 ثمروتک هرارفا هدنعض هنر یدآرب و هیف نکساو هبت اذا ناکلاق االفررق لاقب

 هیسکرپ هلیحف كفاق ( رفلا ) هيلع ارقم هلعج اذإ قلا ىلع انالف ررق لاقن رد هنسانعم

 رولوا ثفص رفو ارة لوهجلا ءان ىلع لج ار لاق ردهتسانعم قفقوط قوغوص

 قوغوص هنسنربو ةدراب یا ةرف ةلبل لاقب و درابیا رق موب لاقب رونید هتبش قوغوص
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 قلریضاحهدننزو هراسخ ( ةرادقلا ) ةقيض یا ةرادقم رادلاش رونید ه هناخنالوا

 ددحو تیفوئو هنأیهاذا یالا بابلانم ةرادف ىلا ترذق لوقت ردهتشاتغم
 نو ربح هللا هل یاح ( روحدیقلا ) هتفواذا * یشا تردق لوقت ردهنساتعم

 هسا اعاد هدنزو لحد رج ( رحدنقلا ) روئید ۳ برشمدب و یوخدب هدنزو

 سادال ضرعتم یا رحدنقوه لاقب روند همدآ خاتکو لوضف نالوا ضرعتم

 قلوا هدامآ هلاتقو مش بولوا ریکرش هسان هدننزو رارقثفا ( رارحدقالا )
 ثفاف ( ةرحدقلا ) لاتقلاو بابساو شل ًایبئاذا لحرا رحدقا لاقب ردهتسانعم
 ج راخ" ندرادتقا هدننزو هلحدرح ( :رحدنقلاو ) هلیعف كنهدضشم لادو یربک

 ( روحذیقلا ) مملعرذقال ثيح یا ةرحدنقو ةرحدق اوبهذلاقی هنمور ون د هت وعص

 ردفداسهلا یناعم یرلقدلوا لتشم كننیک ارت. عیجوهدننزو روحدیف هللا همم لاذ

 رادرم هنسن ر هدننزو هراسخ ( ةراذقلاو ) هلیعف كهمحم لاذو كفاف ( رذقلا )
 € ق لوالاو مبارلا پابلانم ةراذقو ارذق رذقو رذقو "یشارذق لاق ردهنسانعم قلوا
 ( رذقلاو ) هدنن زوفتک ( رذقلاو ) هدننزو بعص ( رذقلا ) فظندط سالناو

 ( رذقلا لر رود هیس راد E HG هدو لج ) رذقلاو ۱ هدننزو لحر

 رذق لاق هنسانعم ق اف راد یتیشرب رد راردصم زنحد ) رذقلاو ( هدننزو رد

 لعفت ( رذقتلا ) ارذق هلعحاذا لوالاو عبارلا بابلانم ارذقو ارذق هرذقو "یا

 هرذقتساو هرذق : لاق رد هنس انعم قفس راد رم یهنسن ر ( راذقتسالاو ) هدننزو

 لوق, ىلع EE لا و راد رف او هدننزو دعقم ( رذقلا ( ارذق هدع اذا

 لجر لاقب ردن ونعم رادرم هکرونید هیسک نالوا ردیا دعابتو بانتجا ندیدنک سان
 . ندنع هفئاط لاجد ام اد هدننزو روبص ( روذقلا ) ساللا هبنتم وا رذقتمیا رذقم
 ندشحاوفو لاجرلانم ةت یا روذق ةأرما لاش روید هو اخ نالوا ردا دعا

 نعاه ر تم یا روذق ارا لاش روند هنوناخ نالوا ردا "ریهرپ نره عقا ومو

 جازمد و یوتدب هکرونلوا قالطا میثک لوشو شحاوفلاو بی را یا راذقالا

 قالطا ههود لوشو رذیساک کت روش هوا رایا طالتخاو تفلا هلسسان هلغلوا
 نوار روذقو هلوا ربا طالتخا هرلنآ توا هدهغرالآ ند روس اماد هکروئوا
 جا رت ماو تفلاهلا سا هدرلن و ( ةروذاقلاوذو )لاه ( ةروذاقلاو روذاقلا ) ردیما

 ةروذافو روذقو روذق لحر لاق رود هب یشک جارمهو یوخد نالوا مدیا

 یوخدنالوا چاقق تیاغب هروذاقو هقلخ ءوسل سانلا طلاخحمالناک اذا ةروداقوذو
 لجر لاق هلوا ردا كم یو هرزوا طارفا ینعاقسق ندنفلیوخدب هک روند همدآ
 دنمو ح راشلا لاق رووا قالطا هروغو الز هروذاقو رویغ قلدنا "ىس یا ةروذاق

 ةا دارا [ قارس تلف اتش تاروذاقلا هذهیم باصا نم ] تيدا
e EE 
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 ةرادقو ةردقمو ةردف ردف و هباع ردق لاش رول وا ردصم هدانعم و ] رولک هنسانعم

 هیلع یوفاذا مبارلاو ىناكاو لوالا بابلام ارادقو اناردقو ارودقو ةرودقو
 قاواتوفو تردقبحاص هبهنسن رب هدسس زو لاعتفا ( رادعفالا ( و دقو رد: وهو

 ( رادفالا ) هيلع یوفاذا هيلع ردتفا لاش روت وا رییعت كغ یچوک هک ردهنسانعم
 لافت هلا ءردفا لاقي ردهتسانعم قلف رداف هرژوا هنس رب فدا 4 ہک كنءرمه

 ندروکذم ردف روئید همدآ هصق یوپهدنزو حا ( ردفالا ) ارداق هعح یا هيلع

 یراقاب 1 نکررو ۸6 روند ها لوشو قنعلا ربصف یا ردفا لحر لاش ردفصو

 هکهلوا داسب هرب نالوا بسانمو قبال لوق لع هوا راصب هر نیدسب كن رثلا
 هیلج ر عب یذلاوا هب اوم هالحر تعقو راساذا ردفا سرف لاقب رد هدم وب

 ردخ وموو روند هم هاو هکلم وح هکر دمولعم 4 رنک فا ( ردقلا ) تبن تیس

 ندب ردقمو تردق ( ړدقلاو رداقلا ( رد رودق ی رول وا ثاومو رکذم لوق لع

 رونید هئي ناشوا محط هرجا كلمو ریدقو رداقو ردفلبا ردقو ردرلفص و

 هود لوق يلع روند هب یا و رواد همدآ ولیو هنروا هدنن زو مامه ( رادقلا )

 رادقو روید همدآ نالوا ردبا حط ماعط ٠ هدکلموح و هنسانعم رازج روند هتباصق

 ندا رقع ییسهفال ثانی ران مح مالساا هیلعو انين ىلع ربمغی خاص فاس نا

 هاهردژا كوي رادقو رد هعی ر "لب سی ر هعیبش نو رغ نب رادقو ردیعا كند

 دوب هلبسهینب لعاف مما ( ردتقملا ) مطع نابعت یا رادف قي رطلاق لاق رونید

 رونید هش نالوا لدتعم ینعب طس و اقلطمو رونید همدآ ندا ج ماعط هدکلموح

 لی وطلاب سیل هطسو یا قللنا ردتقم لجر لاق و طسو یا ردنقم “یش لاقب
 هدننزو ءارح ( ءاردقونب ) ردیدآ مضومرب هدننزو باع ( رادق ) ریصقلاو

 امرخ ییارهو هبهروراق كحوک هلاحف ( ةردقلا ) رونلوا قالطا هربسایمو ءانغا

 رونید هکمید یباغآ امرخ هرزوا هجو قلوا نیسو مولعم رادقم یتلارا كنجاغآ
 نیبمولعم دح ىلع نا یهو :ردقلالع سرع لاق و تالخع : ةردرك لوقت هتمو

 هنسهزادناو ردق كنآ هلسایق هنلع كمدآرب لعرب هدنزو هلعافم ( :رداقنا ) نيت لك

 لعفت ) ردقتلا ( هلعف لثم تلعفو ةتسياق ىا هرداق لوقت رد ةتسانمم كلشنا قفاوم

 هدنن زولاعغا ( رادقنالا ) ًايلاذا هردقن لاقب ردلعتسم هنسانعم قفلرضاح هدنزو

 (:رداقلا ) رادقلا ىلع ءاج یا ردقناف بولا تردق لوق ردعواطم هريدقتو ردق

 ةرداق ةليل اننیب لوقت رولوا قالطا هبه رة هفاس نالوا تجز ی و ناسآ یربس
 ( ءاردقلا ) رددآ لحررب هدننزو راطب ( راديق ) ابف بعنال ربسلا هيه یا

 نذالاق رولوا فصو هغلوق نالوا لدتعم هلغل وا كوي هنو كج وک ه هدنتزو ءارج

 قجهراط يه كلادو ىم كم ( :رداقلا ) ةريبكالو ةربغصب تسیلیا ءاردق

 نالوا

 ا ا ی

 ا ن ی و د و دک ی
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 ویب كمدآربو ردتقا اذا عبارلا بابلانم اردق "یشلا ىلع ردق لاقب ردهتسانعم
 كن هنسنرب یخدون ( رادقلا ) هقنع یصقاذا لح رااردق لاقي رد هنسانعم قلوا هصق

 هدنزو رد ) ردےقلا ( هغلرم یا هرادقم لعوه لاق روند هنسهزاداو غلبم

 ردرادفایج هدکنوت رد هنس انعف تفاطو باتو رد هنسانعم غلبم و رادقم جدو

 بابلانم اردقو اردق هيلع كلذ هللاردق لاش ردهنسانعم ردقت هلنیتخف ردقو ردقو
 ریسفازا قزرلاردق لاش رد دن تانعم كجا قزر مس و هردو یعع یاثلاو لوالا

 لاش رد هنسانعم كچ ج وک هب هنسن رو ةو یا ردو ھام لاق رد هځسانغم تو و

 لاش رد هنسانعم قم ردشقص و هيلع ردتقااذا نرو لا نیب ابلانم اردق یش الع ردق

 مو هاذا محلا ردق لاقت رد هن_تانعم تم روش و هيلع قیضاذا هیلع ردو

 [ هردق قح هللا اوردقامو ] یلاعت هلوف هنمو هبظع اذا هردق لاق ردهنسانعم كلیا

 نم اردق سالاردق لاش رد هنسانعم كليا صوصح ریپدنو ریظعت قح هویظعام یا

 ادا هب هر دق لاش رد هنسانعم كليا سايق هب هنسا ر ی هنسنر و هرداذا الا بابلا

 قالطا هړاو هنالاب نالوا لدتعمو هلروا بولوا كحوک هنو لوي هنردقو هبهساق

 لاق رواد دنشساب دل زوماو طس و یا ردق حج بس و رد لحر اذه لاق رولوا

 راکنا ی یهلاردق ندهل زعم لنڪ ) ةيردقلا ) فک شار یا هردق لع برض

 هنیرایدنکو  ردیلباقم هب رج زرد ردیقلاخ كنلاعفا یدابع روئلواقالطا هب هشاط ندا

 اودحاجیا ةيردق مهلاقب ردب راسوج, رلنآكتماو راردیا قالطا دیحوتو لدعلها

 قلخ ردق هدیا ندل زا العو لک قح بروح هدننزو لیعف ) ر دةتلا ( ردقلا

 هرزوا ینجهلوا هدظوفحم حول عاشالا لبق یتا اکو تادوحوم یکج هیلہا داح او
 عاقناوذافنا هدلولح یاقوا یهموسرم رومالوا ءاضق هک هن رد هتسانعم كلیا مدد
 كلا قیبضتو هربدقت ىلع یضق م اریدقت هلو هيلع هلاردق لاقب ردنرابع ندکلیا

 اع مدنی هب وست و بیر دنس ر و هيلع قیضاذا هيلع ردق لاقت رد هنسانعم

 یوراذا سال رد لانقت رد هنس انعم كلبا رادقم نییعن و قلتاروا هلا هشىدناو کف 3

 :هلعجاذا االف ردق لاقب ردهنسانعم قلق ندنسهشاط هبردق یدآرب و هتوستق رکفو

 زاب لقا رودقم ربخ نوعا یدنک مدآرب ندیهلا هاکرد ( رادقتسالا ) اب ردق

 رلیضكفاف ( ةردقلا ) هبهلردقنا هلأساذا اربخ هّللا ردقتسا لاقب ردم سانعم كليا
 هلیحف تفاف ( :رادقلاو زادقلاو ) هلال تاکرح كلادو یعف كيم ( :ردقلاو )
 هل رنک كفاق ( ناددقلاو ) هدننزو دوعق ( رودقلاو ) هلنیتض ( ةرودقلاو )
 ةزدقمو :ردقوذوه لاق راردهنسانعم رایو انغ هاب سکو یف كفاق ( رادقلاو )

 ثوقوروزرلنو و راسیو یتغوذ یارادقوناردقو رودقو :رودقو :رادقو رادقمو
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 ردسشفنوا هببشت هرم قوا ردیل# كناطیش هز لوق ىلع ردیسهبنک كلوملم
 ) لجررپ هدشنزو هیهچ ( هربنف۱) روند هک الو لب هدنزو روبص ( روتقلا

 دج ندنیئدو ردا نبرد بف كجوکرب بعدنم ندنسهیف پیجنو ردیدآ
 لیهف كن هلن «يان و كفاق ( :رثفلا) ردید ناب مثلا هالعلا ن نسحو حور نا

 رد رشق یرفعم ردنرابع ندایشا كفن قفوا و ترم ترځ کروند هنفاطوا
 ت شنقا لوقت رذه؛دسانعم كمدبا یفاط وا یهنسلرب هدننزو لاعتفا ( راتفالا )

 هلقلزسربص هدنعوفو هبداحرب هدننزو لعفت ( رثفتلا ) كنيلاشاف هئذحما اذا "یشلا
 ( عقلا ) عرجو هدر اذا هلم قت لاقب ردهنسانعم كلبا هطلوا هوا یرب ندشالت

 هدندوح و زوله و هنسانعم مره چ روند همدآ رب هد رواناس كب هدشزو رع

 كنطفل رغ وبشاو رولک روغ و رغا ی رونید هبهود هجوف نالوا یسهیش توق
 هلون ) رفنالا ( رد هيدر تفل هرق دوای روند بان هکلب رغد هر هدوم

 نالوا هرزوا روک ذمفصو هدرلنرب هدنازو هطبالع ( ةیراعقلاو ) هدننزولح درج
 نالوا میطع قفلخ و هینب هلیط كفاق هروقو هیراق و رونید هب هود هحوق

 همدآ رودوب واب هاو رونید همدآ بوطغو نیغراط و روئید هلاویخو نانا
 لنمسق هود یرهلوا يوق ةيش زونه ردصا هدننزو هراسخ ( ةراعفلا ) رونید
 هدنکار بوحاص ندلا یهتسن رب هلا هكشم یاب.( ةرثعقلا ) روشید هنغل هح و

 ىا هدننزو ةچرحد ( ةرطعقلا ) هددباذا هدینم “ىلا مع لاقي ردهنسانعم لق

 رطق لاق ردهنسانعم كلا عاجو اهواذا سوقلا رظق لاقي رد هنسانعم قمروق

 قمروا هیهنسن ٌیروف رخآ رب ی هنسن یروقرب هدننزو رغف ( رغقلا ) اهعماجاذا ةآرملا
 هب يطاذا ثلاثلا پابلانم ارخق نيالا لع سبایلا *یتلا رفق لاق ردهتصانعم
 هدنارومظکیدلیا رتاج كنلاعت قح هکرد هنصانعم مکحو ءاضق هنیتخف ( زدقلا )
 لاوس-ا نالوا ۍراج كدهدا ندلزا یسیحالطصا فی رعت هک ردیهاضقو مکح
 نالک هعوقو هرزوا هلاداع هدنادوح وم نایعا هرزوا یعوقو تروص كياوئشو

 ینیاطق 4ا ردق راضعبو ردردصم لصالاق زدق کرد حراش :ردیهلا "یلک مکح

 یربدق لوا ءاضقو ریدقن عاقبالا لبق یروما یلاعت یزاب ردق ینعی رثیدلیا قرف
 ثیدخاق ءاجک ردهخ وو ردنرابع ندکلیا جارخا هنیدح لعف ندمدع هلپا ذاقنا

 هزواج.یتح ىلا ع ساف طوقيمال ليام فهكبرم مالسلاو ةولصلاهیلع ىنلانا ]
 كنهتسن رب ردقو [ هردقیلا هاضقنم رفا لاقف هللالوسراي هما ءاضفیم رفنا هل ليقف
 دنامردق مهلاقی رددزابز هدلیعض كفاق هدنو یک رادقم رونید .هنسهزاداو علبم

 رادقا يجب ةقاط یا ردق .هلام لاش زدهتسانعم تفاطو با و اهغلبم یااهردقو ۰

 قلوارداق بوت جوک هب هتسل رو رک ذیساک هنساتعم ردقش رول وا ردصم ردفو روک

 رد دنس اتغه



ِ 1۱۷ ۲ 

 ناک م رف هدنزو رجا ( زالو )تر و زی درو نا
 ( راتقالا ) رونید همدآ ندا تیور هرزوا ریصقتو قییطت یلایع ةقفن رد راتفص
 هلایع ىلع رنقا لا ردهنشانعم كلغا قییضتهدلایع قفل یدو هلک كنەزمه

 ایصلا رزقا لاقي ردهنسانعم كفلرمس هرحا یسهكلعوک دایصو ةقفنلا ق قبض اذا
 اذا "یشلارتقا لاقت ردهنسانعم كليا تمزالم یعاد هبهنسن ریو ةزقلا ف زتتسا اذا

 قفاروخم هلیجاغا دوع و رقتفا اذا لجرلا رنقا لاقي رد هنسانعم قلوا ریقفو همز)
 ( ةرعقلاو ) هلنیتعف ( تقلا ) دوعلاب ترضث اذا ةأرملا ترتقا لاق ردهنساتعم
 ههحو لاق روید هزون شکوح هرزوآ هنسنرپ هد زو هر ةرقلاو ) راف

 كيک شعب نایربو بابکو هرجتو روخم هدننزو مامه ( راتقلا ) ةربغ یا ةرتقو زنق
 هزیاس "یلاعم ردعوض وم هب انعه وب هدام وب هکر د ح راش رونید هنس هع ار كنسهلوقم

 قایاییسهحار كن هنسنرب هلنیتعف ( رتقلا ) ردرابعسشتم ندنو هبروصت هقالع رر
 ( قلا ) هتحار تعطس اذا عبارلا بابلا نم ارق روخلا رق لاش ردهنسانعم

 ( زعقتلا ) ردراتقا یج ردهنسانعم بتاج و هیحان هلنتع ( رقلاو ) هلی كفاق
 شفننو بضغ اذا لحرلا رقت لاقي ردهنسانعم قمرابق بولیراط كب هدننزو لعفت
 نوحاهسکرو هلی اذا سالل زق لاق رد هنسانعم قفل طاح بونا هصوصخ رو"

 ندهنسن ربو هلتخ لواح اذا انالف راقت لاق رد هنسانعم قمروق هلیح و هنوصنم
 یر هدننزو لعافت ( راقتلا:) یه اذا هنع رعقن لاقب ردهتسانعم قلوا هغرال ۲

 كفاق ( رتقلا ) اولتاخحم اذا اورتاقت لاق ردهنسانعم قمروق رلهبوصمو هلیح هنیرب

 ندقل زاسلوق ېلع رولوا هدرخ هک روند هنر غ كفوا یرکدید قوا ناشن هلیرسک
 درز شک یو ها هک روند هرقوا هدرخ شلزود ندشماقو

 هغل هحوق هدنن زو ربما ) ربتقلا ) ریکتمیاربق لحر لاش رواد هم دآ ریکتم و نیبدوخ

 هلواوا بیشلا یا ربتقلا هب حال لاقي روید هنتلاح لوا كغل هحوق لوق ىلع رونید

 هدننزو نسحم ( رتقملاو رتاقلا ) رلردبا نیجرب هکرونید هنیراجوا كنیرایوچ هرزو
 روشارب نوغیوا بوشل رب لزوک هنرص كن هباد هک رونید هنبرا تاو هنالب لوس

 اذا رقم و راق ج بس و لجر لاقب روند هننالوا ریذپلدو فیطل لوق ىلع هلوا
 یبوآ هدشزو هفرغ ( ةرقلا) اممم فیطالاو | رهظلا لع عوقولا دیح راص

 هنس هموک ی قشفو هرکو هسوما یا زا ق دناصلا تاب لاق روید هنسهتلموک

 یصطاو ار 7۳ شک یا ةربقلا ىلع هعرمص لاش رونید هنسهموک ز ول وم لوق لغ

 ثیبخ تیاغیو هیکجوک هک رونلوا قالطا هنالی هنوکرب هل رسک كفاق ( هرتق نا )
 ةزنف نیا هصع ساسالا یف لاق ردقحهلوا ینالپ قوا هروک هننای كحراش رولوا

 سیلبا هلیسمک كفاق ( ءزنقوما ) ایرت ةربق اهل ناک اهیلس وجبال ةثببخ هيح یهو



۹۹ 

 | قآ عونرب هم كلاط و افاق ( ةيرطبفلا ) روند هئوئاخ نالوا نمروک ضیح
 ( شعلا ) رود هامرخ "یدرو مک هد زو روفتفس (رورعپالا) روند هنبزب ناتک
 .( ىرعبلا )ر روید همدآ نالوا مع ین نالو هيب هدن زو لد ةس 4 هك یا

 هبءود كکرا و رکیپ هوک میظع یسهشجو یرا یادناو اما ها ,روصفم فلا
 اقاطمو رولوا هدایرد سس هباد ر و روید هنکش وک هود لوزهمو نوزو روند

 ارز ردلکد ن نوجا ثیأت قلا كوو روند هاوو ناسنا نالوا ديد و طع

 هک ردقو یمادس مسا اریز ردلکد نوختا قالا هبیسادسو روند ةا عبق هوم
 جراش ردشفلف هدایز نوا هةلابمو رثکت ىنعب ردثات مق هکلب هنلوا قالا 1

TS CEی هللوف دربم یرهوج نکل ردشا؛ا ضب اس  

 دباز هب یمابر رینگ رد حراشدونید تاب و دو كنسهلک یزثعبفو یا ردعاوا

 هلاوطسا هلوادم فرح عبار فرح کرکم ز ول وادر هبیعابر ریفست و مج ندنالوا

 شبه ردق كجهدا قمردس هئوکس كن" و یصف كفاق ( فلا ) یک توناح و

 لصالاقو و شیعلا نم هلمزاومو از ءالا هایم ىلع قفتبال لاقب رونید هیناکدنزو
 هدنن زو دوعف ( روتفو رمقو ) رد هيو ید ریتقن ررلمتسم قرهوا مسا رد ردصم

 هلابع ىلع رنف لاقي رد هتسانعم قغللوقراط بوروک هرزوا تلقو تخ ىلايع ةت

 ثاو روتفو رتاقوهف ةقفنلاف ممیلع قیض اذا یناثاو لوالا بابلانم اروتقو ارتق
 هتحشار تعطیس اذا ملا زنق لاقب ردهنسانعم قلبی یمهحار كنهنسن یسهلوقم
 رد اچ هد هنیتهف هدن و ردق اذا نیرحالا نیب رق لاقب ردهنسانعم نامو ردق و

 ضعب ىلا هضم م اذا "یشلا رق لاقب ردهنسانعم قمردشانب هنیرب یر ینەنسنو

 اهللمج اذا عردلا رتق لاقي ردهنسانعم كلنیجرب هلیرلجوا بويلرامسم یهرزو
 (.رمتقلا ) هما اذا یشلا رق ۶ لاق رد هنسانعم كلناتمزالم یعاد ی هنسن رو | ربتق

 هکل ید زدق كج» دیا قمردم هکر دلعتسم قر هلوا مسا یندو هدتزو لیعفت
 قیض اذا هلایع ىلع رنق لاقب ردهنسانعم كليا مصقشو قییضت هدلایع ةقفنو روید

 لا تم نا رد هنسانعم قلاب یسهحار كنسهلوقم روخم و تاو ةقغنلا ف مهیلع

 هب هرفح بولک نالسرا هلیماعشتسا هحار یسیجوآ نالسراو هتحار تەط اذا

 هل مض واذا دسالل دناصل ازتق لاق رد هنسانعم قموق تا ه جا هناموک نوجا كەشود

 دغا و سح یتسهحار كندنک روناچ ینیجوآ رواج یتحو و هراتف 5 رحم اجل

 نحد اذا شحولل رنق لاق رد هتسانعم . كمريو یسو ۲ هلی و هود نوحا تكمالیا

 رد هنسانعم ق هززوا قلیقخفو تک یاو د اصلا ځد دحج الل: لبالا رابواب

 قمددسشات هنربرب یرهنسن یمهلوقم هعتماو ةرق ىلع هعرص اذا بالف رق لاقت

 امد راق لاق و ضعب یا هضس یتدا اذا هربغ و عاتلا رنق لاقب ردهنسانعم

 اذا



 هدننزو ربح ( رقلا ) ردتعاج رب دند ( نو ربقلا ) رونلوا ریبعت اواز

 لاق ردهنسانعم كلیا نفد یتیم ردیپم ردصم هک هلیعف كنابو كيم ( ربقلاو )
 هلرسك كنزا( رابقالا ) هنفد اذا یناثلاو لوألا بابلا نم اربقمو اربق تیلا رمق
 ی یرب رانمو كمروتس و ک یرب رازه اکاو قلرضاح رآه نوحا هک

 كمربوینرالوتقم نوجا نفد هتءاج ریو اربق هلللعح اذا االف ربقآ لاقب ردهنسانعم
 هدننزو روبص ( روبقلا ) هوربقیل مهلیتف مهاطعا اذا موقلا ربثا لاقب ردهنسانعم
 امرخ . نالوا روط اویم كياپو هنسانعم هضماغ ضرا رونید هرب روقحو نرد

 تراص اذا روبق ل لاق روند هننالوا لصاح هدن رلاد یسهویم لوق يلع هنجاغا

 هدنخاغا دوع هل رسک كفاق ( ربقلا ) اهفعس ىف اهلج نوکی یلاوا لا ةعيرس

 یوریوهنسانعم فنا روند هنو رب هدنزو کمز (.یرقلا ) روند هرب كروح نالوا

 ی الا مطع یا ی رق لحر لاش و ها ی ها ربق تب ره لاش رود هبدآ كوي

 زد هرعبق ی رعصم روند هنح وا شاپ در هل ار دیدشد و نیترسک ( تاربقلا (

 دیص هدنحا رابق و ردب دآ عموم رب هد دکم هدننزو نامر ) رابق ( هرزوا دیاوژ فذ

 كدایص و ردیعج كرباق هدنو روند هرلهدآا شلوا مک نوعا كچ یغآ نالوا <

 هدننزو مامه ( رابق ) یک یزومارج كرلیحقلاب روند هغارح ینیدقای ه را: هک )

 هکر دیعمامزوا هنوکر ب هدننزو درص ( ربقلا ) ردیمسا كنعق یربطا ورع نب نابمش ر
 رص ( رقلاو ) هدشنزو رکس ( ربقلا ) رولوا یسیروق العا رولوا نوزواو قآ "

 هاربنق اکاو ردهربف و هرق ىد رفم ردیس هینک محلماوبا رود هنشوق راغت وط هدننزو

 ردلک د زباچ كعد هربشق هدنزو هذفنق رد رانف یج هداف هالصنع .رونید ید

 هللادبغ ندمالعا رددآ تلایار هدسلدنا هدننزو هرم ) هربق ( رد هدر تل د وخای

 ردعضومرب هدنبرق نافنع (ربفیدفیخ) ردنداروا یربقلا دای ناشعو نو نا
 هلیس هی هن و یرہدک كفاق ) ن رب ۱ رد هب زق رب هد هیقب رفا هلع كفاق ) ناب رمق (

 كن رلترضحام مع هللا یر سابع نا رد هنسانعم نوفدم ( رویقلا )رد هبقع ر هد همان

 یتیرایرب یسهدلاو لاحد هک ردو یسانعم كنتدح 1 ار وبقم دل و ] هدنقح لاحد

 ناشوا ریبعت یرمو و رواوب ینلاق هلکلیا عضو هرجا قجراغد قون ییلدو
 کو روبقم دل و هدن ١ ردلکد شوب یسهدلاو هدکدید ردقو دل و دنا كنو رد هنن

 یدادنش ( یزابقلا 7: یدلبا لالبتسا پولس هدرکدلیا ی .دروم
 رفصع هلا هثلثم یا ( شثبقلا ) رديبقل روصنم مساقلاوبا هیردنکسا دهاز هدننزو
 هدشزو رفعح ( شبقلا ) روند همدآ رود و هدنن زو طیالع ( رابقلاو ) هدنن زو

 ( رچبقلا ) روند هیسک لماخو حقو یو سیسخ هدننزو طبالع كلذک ( رثابقلاو )
 سس ًالصا هدشزو روفصع ) روشقلا ( روند دفا كوي یراق هدننزو رفنضع زایح

TTو ی ی  
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 قوا دوملا دیع دبش اذا لجرا رهفا لافب ردذوخأم ندبتآ رهف ردهنضانعم
 كمرومس 4یهجو اوا پوط پوطو هچلک هلک اجیاچ ینا كەدوکو مهساردم
 | عقجا اذا لجرا رهفا لاقي ردیتلاح نکر ح كي تاكل زوم تروص و ردهنشانعع

 ۱ كن هادو ردذ وأم ند ره نالوا هنسانعم رج نما خب ةا وهو لئکنو هج

 رهفآ لاش رد هنسان« كلبا لاععو هدیامرد بو رو كب هتمزاو وح هئ رزوا

 | هیسهیراچرپ رةدیثيا ییدلیشخ یسهیراج رخآرب مدآربو هب عداف عدبا اذا ه ریمپ
 ۱ هتراج و هثب زاج عمالخاذا لح لا رهفا لاش ردیهنم دوب ردهنسانعم كلبا عاج

 ۱ | انب ىلع هیرالا ت رهفا لاش رد هنسسانعم یوا نات "رقو هسح من یرخالا

 ۱ مایا هکر وتید هنیرهرواه كنسهفناط دوم ليم كناف ( رهفلا ) تنتاذا لوهجلا
 ]| ثرشعو شیعو برشو لک ا دوم رهف لوف لع زرولوا عح هیاروا هدن لدیع

 ] ةياهلاف ج راشلا لاق ردقجهلوا یرادیع هک رونید هشیرلفورعم موي یراکدلیا |
 | اوج رخدوبيلا مهناک لافف مهبایت اولدسدق اموق یأر هنع لای ر ىلع ] ثیدحقو

 ۰ رهب اهلصاو تبرع ةيلاربعوا ةیطب ةلك یهو مهساردم عض ومیا [ مهرهف نم
 | لاق رد هنساذعم قلوا نابیارف ىلانمو لام كمدآرب هدنزو لعفت ( رهفتلا ) ءابلاب

 لاقن ردهنانعم رهفت هدننزو رطیبت ( رهیفلا ) هيف عنا اذا لاناق لجرا رهفت
 ]| ید بویولوس یشا ندقلرو رنیق هبادو رهف ییعع لاناق ره

 رد هنسانعم خر وط لس كم كع کس دوا ندتفعض ل

 أ یرلاذ دی ی RAYA سرفلا ۳1
 ] هدعبدارت هنلاح ادتنا كدناصقن هدکدک یربخ كنسرکس كنمسق تا هک رید خراش
 | هدنزوهرطب ( :رهیفلاو ) هدننزو لیعفت ( ريهفتلا ) روند رفت هرکصندنآ روتف

 ا( رهافلا ) يفت ینغع رهیفو سرفلا رهف لاش ردفدایم هديا یاتعم هلا ریت

 أ كیزساه ( رمفلاو ) هدننزو هردیح ( :رهیفلا ) روند هني رتا کو ک ھیکف كيم

 | ةبلص یا رهیفو ةرہف هقان لاق روند هب هقان نالوا هثلا مظع بولوا ناقنايطو

 |9 ولا ترم هریپف ن ماع ردندیماسا هدننزو هلیهج ( هریهف ) هیظع

 هکرونید هتشآ جالو ولردرپ صوصحم هیودب هدننزو هنیفس ( ةریهفلا ) ردندنسیلاوم
 | ج الوب بولاچ نوا هرکصندقدنانیق بوقارپ راشاط نیغزق هرجا دوس شفلآ یغای
 | لاق دونید هناوج هزات ارطمو رت یدوجو ولط هننآ هدننزو ذفتق ( ردهفلا )راردیا

 ۱ | لصف ۸ یلاعت هنوعب.ارلا عم ءافلا . رګ ردیولقم دهرق وبو نایر یلتع یا ردهفمالغ

 ۳ كنمسق ناسنا هرس كناپ و یعحف كفاق ( ربقلا ) 4 ءارلا عم فاقلا

 | ثب ( :رعقلا ) ردروبق ىج روللوا ریبعتنیس هدیکرت رامو روک هک زونید هتفدم
 ۱ کروند هروبق مضوم هدنزو هسنکم ( :ربقلاو ) هلْئالث تاکرح كناب و ىف

 .قلرارح
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 سی سس 2

 هل دیدشن كواوو ىحف كناف ( ناتراوفلا ) نوجیدلوا كركه رونید هنیرلتا قلاب

 ردکعد یحم رقشف بولاق هلیسهدایز ردهغلابم ندروف هکردیس هشش كهروف

 هرصکیا لوش قرعفوا هو ردیعبنم كیوص هک رول وا قالطا هراکیپ هاتسانمو
 هج هموا رولوا هدننیب كکیک ندا هطاحا یربد هلغانیق ییا هک رولوا قالطا هکیک

 هراوف لوق یه ردا با رطضاو تکرح هدیسیکیا نکرروب هکیرعوط هنفرط کیک
  ۱یا نلوا یعق لک هدنک وا هک روند هنق رخ شو یرعوط هفوج كنکيک هح هموا

 ةراوفلا ) ردیدآ هیرقرب هدنای نارهط هراوفو رونلوا قالطا ناتراوف هنفرط (
 لاش رونید هنسهنسن نارقشف بو انیق یشان ندنغلنغرق كب كکلموح هدننزو همام

 نوناخ هسخول هل سنک گناف ( ةريفلا ) اهرح نم روفام وهو ردقلا ةراوف تراف
 راف هک هت روند هنحالو دوس نالوا تیر نوعا  REEیدنل وا ناب دن

 ) ردهنسانعم قاب ج الو یراک دد هریف نوجا نولاخهسخول هدنن زول ږعقت ( ریوفتلا

 نيسح ندم نب میهاربا ندنیدحم هلرسک ( هرب ) ةربفلا اهل لع اذا ءاسفلل روف لاقت

 یطاشلا هربذ نب مساقلا وبا لا هموعضم ةددشم یارو ردیمسا كينیدح ییاهبصالا

 هبوهآ ردیعج كرتاف هلیمض كناف ( روفلا ) ردسحاص هقو رعم ةموظنم هدنآرق نف
 شراع هنسهعکلب كنيسق تآ رولوا زومهم اضعیو لاه ( ةروقلا ) رووا قالطا

 نارایفلا ) رولوا عقم هسرونلوا كرو بولیغاط هجیافص هک روند هل نالوا (
 رولواشمریوح ینفرط کیا كنکلبد وزارت هکرونید هرومد ییا لوش هيم ک کناف

 ) یارویفل ها لاق روئلوا قالطا همدآ ریتو دنت ولئدح هدنزو قویع ( رویفلا
 دنه رو ردد زیابز هدمت رد دآ عضوم رب هدهماع هدو روح ) روف ( دیدح

 ردیسا لجررپ هدشنزو رو( روف ) ردپ رعم رو هکر ددآ هداب رب هدنلحابس

 ( كناف ( هرافوف ) رددآ لحرر و رد هرقرب هدنساض#ءنادمه هدنن زو ْنارو ( ناروف

 زوج هک رونید هشاط لوش هیرمسک كناف ( رهفلا )اره رف ر هدنساضق د هلی

 رول وا رییعت هلا, هک هلوا رادقم قعهریدلوط یس هنا لا لوف لع رادقم کک
 رد رابتعا هر ینیأت رولک روهفو راهفا یی رولوا ید ٹنؤم ردرک ذمو و

 ندشیرق رهفو فکلا العاموا زولبا هب قدام ردق رعحا وهو رهفلاب هامرلاقب
 ردرلبشنم اک | یعوجمكشب رقردبعشنم ند هنانک نب ضن نم كلامن رهف هکر دیسا هلق رب

 ) بودا عاج هلن وتاخ رب ردزناج هلنیتحف نوجما قلح فرحو هدننزو رهق ( رهفلا
 لحرلا رهف لاق ردهنسانعم كلبا لازنا هدنآ بوراو هنوت اخرخآ لازت الا لبق

 یعرش یهن ندنوب لزناف اسهریغ ىلا لوح مت ةا ےک اذا ثااثا بابلا نم ارهف
 عب لحرلا رهفا لاق ردهنسانعم رهف هل سک كنه ( راهفالا ) ردشلوا رداص

 قمراو هنن رهرواه لوق ىلع قلوا طاح هننوک یرلماریب كتسهشاط دوو رهف

1 
Ne ا چب 
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 ( ریدنفلا ) عساولا هرم عات اذا الالف رف لاقب ردهتسانعم كمروفوا هنکیلد
 ۱ ندنسهب لفاط و روند هئس هموک امر كوي هاه ) ةردنفلاو ( و دن زو لیدنف

 لوش هدخ زو رفعج هلا همه« یاز ( ر'زفلا ) روند هایف مظع شلرآ بو و

 | قوا شفاوا انب هدزوا باشلا بیرق هعارذ شفلا لوط هکرونید هنس هبلوق یمکب

 هروفصع ( ةروفنفلا ) روث وا قالطا هلتسامو هدهنایلاد یعقلابو هنکشوک نیقناب
 ( روفلا ( هتسانعم هعفالا فن روید هنکیلد كدعقم راه ) روقنفلاو ( هدنن زو

 ٍندهعشچ هدننزو نارود ( ناروفلاو ) هدنزو روهظ ( روژفلاو ) هدنزو روج
 اروژفو اروف روفب ردفلاو هالاراف لاقی رد هنسانعم قمرقشف بوباٌیفوص ندءرجتو
 قماجبو رقشف ناف ندرمط ناروفو انا هلرف لوقت رولوا یدعتمو شاجاذا ااروفو
 نس هلک بہو هداروب فلؤم منو ج اه اذا نا روف قرمعلا راف لاش ردهنسانعم
 راوف برضو هرکصندنلوف عب هدذخأم مان مک فلم هکرید ح راش هلکلبا قیشت

 مد ینظفل برض ید یرلیدنک تیور یب هلکلیا لاکشا ینترابع عساو بیف ر یا

 نا ربلا ترف لوقت ردهنسانعم ثكمروک رومد یر دید رایف ه وزارت روفو ردشلیا
 رد هنسانعم نت رقشف پودانیق هليوم ك كنءزمه ( ةدافالا ) رایفلا هلتلعاذآ اروف
 ( ناروفلاو ) هدنزو بارغ ( رأوفلا ) ارباف هثلمح اذا ردقلا ترفا لوقت

 مشتل اذا 1 روفو ارأوف كاملا داف لاق ردهتسانعم قلبی هفا رطا هحار غاحف
 ندنیسق هود ( لبالا ةراف ) یدنلوا رک ذ هدنلیذ راف یمهدام ارأف هتراف ازومهمو

 وصهنیرزوا بوبالتوا تاب وبشوخ هکروئوا قالطا هما شوخ ندا روهظ
 (٠ رتافلا ) ردهبلقم ندواو فلا رولوا لصاح ,دکدلک تبوطر هند بوجبا
 ENE هلتسانم و ر :دلعاف مما هرزوا بسن رونید 4 هتسن نا رقشف بواسق

 لاقیاک هرتاف راف لاقب هنمو روئوا قالطا هناویحو نانا نالوا سثتنمو دنشم
 3اا کذ هکهس ردردصم هدنزو روح ( روفلا ) هبضغ دنا اذا هوا را

 ینیدرقشذ كيوصایوک رونلوا قالطا هتهجو تع ییدلیا دورو كمدآرب هلتبسانم وب
 یربخأت هکروللوا لامعتسا هتسانعم نامهو تعاسردو لالاف كلذک ردك تهج
 هدا نالوا ؟یرب ندنکمو وطب هدعد بولوا زراعت م هدرتاح تقو نالوا

 لاق اونک بنا لبقوا مههجو نم یا مهروفنم اولا لاقب هو یدنلوا لامعتسا
 تراف ردصم جارا ىلعال روفلا ىلع سالا هلا هجر ةفنح؛ا لوف هو ح راشلا

 هرود ( ةروفلا ) اهیف ثيرال یتلا لالا هب تيمس مث ةعرسللريعتسا تلغ اذا ردقلا
 ةروف هنرمص نالوا مظعمو عفنرم كغاط هلتیسانمو رونید هغمرقشف ردعسا هدننزو

 هتمو هنارس یا لبلا ةروف ىلا تیوتما ین تدعص لوقت رونلوا قالطا لبلبا
 نالوا هدنسهدوک كناسنا ( دافلا ) ردیسهبنک كنهسک مان یلسلا :ریدج ( هروفوبا )



 ۲۳ ی وک ای
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 ناب ر قرف هدیکرت هل وا ع ونصف قد وا یرلک دک هحزود هتک ه رقو هدننرص

 ةرفح ئا هر 8 فا لاقب رونبد ۵ روقحو اب ر 5 یا : رقف نموه لاقى رد هنسانعم قلدیش"

 هکردهنسانعم كليا اظن لاعا هد هنسن رب هدننزو یرک د .( یرکفلاو ) هلک كناف "

 ردصم» رکفو رقف اک کف نالفل لاش هثم و یک رقفو ه رقف رد رکف یج تنم رک"

 هيف رظنلا لعا اذا لوالا بابلانم ارکف هيف ركف لاش هنسانعم كعوشود روئوا ||

 0 نال وا راک الا رشک هدنزو هرجا ا همه یاخ ) ةربفلا 1

1 

 ۱ هکرونید هلق لوش هدننزو مظعم ( رقفملا) ردیقل ینادمهلا ورغ نب مشعم راقفلاوذو

 همدآ نالوا ردا ارحا ینبنہاک یروماره نانل وا احا هنسەدهع رقفمو رد راک دید

 هل يمض كناف ( :رقفلا ) هبرماام لكل "یر ىا رقفم لجر لاقب رونلوا قالطا

 گر وند دنککعف کا هل رسک کناف ( ةرقفل هر لا ) ر ر ونید هنیرب كج هک شاب تا کو

 نوسلواندهنسنینهلوقم فده ك رک و ندغاط ك رکرونید هاش ولع هر ةفو یدنلوا رکذ

 دیصقلا تس هک روثلوا قالطا هتبدوجاو فطلا كنایا ینیدلوا یونح كنهدیصق رو

 بلير واد نوصا لا نف ۱۵ نویز وتو رونلوا/ رسعت تب هاشو
 رولک رقف یسنج عجب ردوا باتو اه رووا ( ة ففل | ) هلوا ششوا ح الصا

 باع” ( راقف ) ردیسا كنحف یدنکلاو رعن ربظاوا هدننزو نشعر ( نرقفلا )

 روللوا قالطا هبهیهادو تفآ هدنزو لقیص ( رقیفلا ) ردیدآ كغاطرب هدننزو

 ةرقفتم ضرا لاش روند هري نالوا قوح یرازوقح هدنزو هرکفتم ( ةرقنلا )

 ( ةركبفلاو ) هلیصفو یرسک كناف ( رکفلا ) رفح یا :ربثک رقف اهیف تناک اذآ

 هک رید ح راش رد راکفا یج درکف رود هشد دنا هدیس راف رول وا ریبعت ك وشود

 هدننزو لعش ) رگشفتلاو ( هدنن ز و لیعش ) ركفتلاو ( هاب رم ہک كەز مھ ( راکفالا ۱

 ) ركفلا ( رکف یگ رکفنو كفو هيف رکفا لاش رد هنسانعم كءوخود هد رلن و

Eریکف و وه لاش روید همدآ ركفلا مک ودی لقيص ) رکیفلاو ( هدننزو  

 رد هنسانعم ان هل رک الیلقو یعف كناف ( ركفلا ( رکشلا رثک یا رکیفو

 هرلیح رح = ا هلدايص هليڪف كن اف ( ةروالفلا )ةا ا رکف دیو لام لو

 هب یح رح هک ردیعجح یالدیص 4ل دایص ردب رعد هرول نه هک و روشد هریو

 وم نلدب 1و ی رعد ی داف رولی ا رواد 4. یچب هد رح و هب یف ګو

 هلوا هکش وکو بولوا شب وق ندنس هب كغاط سید دی هدنز رطایق

 نالق هدنسههبج ندکمشس وس قوح كناویح یش وس هدننزو جارذ ( رضفلا )
 دم هدننزو طر الع ) رخانفلاو ( هدنن زو دفن ) رڪفلا )روند هل رہے و هککب

 حساو یکیلد كننورب رخانفو ردهرخانفو هرضف ینوم روند هناویحو ناسنا هثلا

 یورب كرم دآ نال وا عساو یکیلد كننورب هدننژ و هح ردد ) ةرهفلا 3 روند هندآ



 ( قافلا ) بوک اوا لمل مرمشن كراعا يا هربعب ك رفا لوقت ردلبمتسم هیمانعم

 یعجج ۱ ( رقفلا ) رولک روقف يجب رونلوا قالطا هات رقفو هلیلدتل ارپ رج هیلعیولفارو
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 نم كنکما یا دیصاا ۵ رففا لوقت ردلهعتسم "هنسانعم كلک هنکل و كرما زدایص
 كلبا هاما هرشآ نوچ كغ دواب كقلک و دو ینسهود یدنک مدآ رو هبباج

 ۱ ملو نساغو نسح ردیعجج ك رفف هرزوا سابق رغ هر وکه ناپ كح راش هدنن زو نسا

 | لافیتمورونید هلاوحاو روما نالوا رفف, هوج و ردیمج ك رففم دوخاب یک حالمو
 ۷ ةرقفلاو ) هل رك كاف ( ةرقفلا ) ءرفف هوجو دسو هانغا یا ء رفافم هّفادس

 | | هقوسقرب وف ندای دهقرا یدنوارک ذ هک هدننزو هباه ( ةراقفلاو ) هتاف
 ۱ ۱ هک خکنهرفف روند هلی ر, رهكنب رلکک هفروک وا نالوا لیزید فسا فتساردق
 | یا عج و هائی مک دو اپ ا رک رولک نارقفو هدنزو بدع در رقف رد ھل رسک

 ۱ رففلا ) یک باو باد ردراقف ج كن, راقفو هدننزو تاند رولک تارقف

 ۱ | هاویحو نانا شلریف یرلکک هغروکوا هدرلنو ( روقفلا و ۱ هدننزو فک
 1 ( ریققفلا ).رونید هبهود شکم شلرولع شیک بولیرای .ینورب روقفمو روید
 زا ةلیسفلا قف لاقي ردهنسانعم قمزاف روقح نوجا كد ینادف امرخ هدننزو لیعفت

iT رفحاذا لج لا رقف لاش ردهنْسانعم قمزاف روقح اةلطمو سرغتل ةرفح  

 ۱ | هکروثوا قالطا هبهیهادوتفآ ( ةرقافلا ) ردیدآ عضومرب هدننزو ریز ( رمقف )

 ۱  كفافو یھ كلاق ( رغفلا ) ةيهادلا یا :رقافلا هن رقف لاق ردیا تارقف مک

 | اذا!یناثاو لوالا بابلانم ارقف لج را رقف لاق رد هنسانعم قم زاف روقح لوکس

 | هبقلاذا زرخآ رقف لاق ردهنسانعم كند قو نوعا كمروکع كاباو رفح

 | تر شیرک تون ردسق هکیک ی نورب نوجا قاوا مار هود شکر سو مظنلل
 ۲ | لاق رارونلوف یک یکیدتسا هلکن [ بودا دنب هشی رک لوا یرال و هک ردهنسانعم

 | زا مضوم ىلع لعج مث یظعالا صاحي ىح ةدیدسحن هزحاذا ريعبلا فنا ریقف

 یرفص ( یرقفلا ) هدننزو درص رولک رقف عج ردهنسانعم بناچ هلیعخ كناف

  رونید هیهود نالوا هراعا نوجا بوکرو لجن ردعما ندروک ذم راقفا هدننزو

  قالطا هاویخو ناسنا دنهروزو ىوق هدننزو نسح ( رقفلا ) ردهب راتعا هیطم

 8 دونلوا قالطا هیاط سلا برقت ینامز كلو ردکمد یحاص هب وق :رقف روتلوا
 8 طباض بولک ندنمهدهع یک کرک كنهدامریو بکر نا ھل ناخ اذا رقفم رمم لاقت

 طباض هلئرقم یا مالا اذه رقفل هلا لاق روسلوا قالطا همدآ نالوا ردعتقمو

 زا درد میل نکرد یقا یخ ك رفاک ما هبنم نب صاع هدننزو باح” ( راقفلاوذ (

 ¥ رک زار گ ردیح هدقدلوا را هب یوې ترضح فرط هلغلوا ربشعم رش ةعط

 ۱ یدلوا هين هلا داقفلاوذ هلغا وا رله رقف هدلدته رلیدروب ناسخ ا هنب رات رح ههح و

 ٠ _راغفلاوذو
e 
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 یسهغیص رقفندیئالن هر وک هننای هد راسو كفل وم ردیلباقم انغ ردهتسانعمقللوسخ و
 لفاذا بعت بانمرقش رقف هدحابصم نکل ردشمانلوا لابعتسا هد هسا سايق ردقن ره

 مر ةفلا لافو ردح رم یتیدلوا غ وضع ندمبار با اوا موسرم ٩

 ردلیتسم قرهلوا مسا بولوا دونم رددصم رقف شپ رقتفانم مسا اهعضو ءافلا

 یج ردهریقف نوم رولک ءارقف ییج رونید ه یشک یحاص هقافو رقف ( ریفقفلا )
 ردق كجهیلیا تیافک هنلایع ناه یسهجرد رادسقم ةف هک هلوا مولعم ردرتاقف
 هلغلوا موسم ایفنم هلبناونع نوکیال نا هد هک ضعب ردنرابع ندقلوا یسهتسن

 لهاو ردجمو ارهاظ رولوا كعد قمالوا یرادتقا هیهتسنكجهدبا هرادا یلایع

 هک رد هسک لوش ریقف هکرلیدید رلطعب رلردبا قرف ینرلنیب نیکسم هلا رپقف هی ع
 دنعو هیلوا یسهنسنر الصا نیکسو هلوا رولو ادغو توق كجه دیا قمردس
 هقافو رقفلرک یتراقحو تلذ رونید هریقحو لیلذ نیکسو ادکو جانحم ربقف ضعبلا

 ءارقف هکیدید هجرلا هيلع یفاش ماما نوسلوا هلسس هراس لاوحا كرکو هلیبس

 تفرح لها هحرک كلذک هرلنایلوا یرلتعنصو تفرح الصا بولوا دعقمو مرتوک
 لوش نیک اسمو روند هرلنالوا زايا هرادا یس هیرورض جیاوح ینفرح نکل پولوا

 ردما لاوس هلغمالوا ینغم هنلایع قف نکل بولوا یرلتفرح هح رک کروند هژهبک
 روند هنایلوا یسهنسن الصا نکسمو هنالوا یشاعمیرادقتم تاق اف دا رهلوا

 ۳ ار هدیسکیا لوقلعو روند هالوا نسخا یلاح ندرمقق نیکسم ضعبلادنعو

 روند هباویح و نانا شارف یرلکک هغروکوا رقفو روند هنالوا ادکو دروکوز

 هلنیتخ رولک رقف ج رونید هروقج نی رد یک ییوق كیگءد ینادف امرخو راقفلا

 صوصم رقفو رد ربقفیرب ره هکر وتید هرابب وق نالوارولیک هنر یرب رقفلوقیع
 ماظن احاج هدنآ هکرونید هرب زود قشمو یفارط لوشو ردیعسا یوق هعشارب
 هب هوذ لوشو رونید هنب زفآ كکنوک نالوایسا رم وص و هلوا رولپ زاق رلي وق هرزوا

 هشپ رکلوا یرالو کوا شاروک شپ رک بولیراپ ینورب هلفلوا شکر مس هک رونید
 ۵ رقف هدنزو هداسخ ( ةداقفلا ) رولوا هدن رب یاد ننعسف تآ هلکلبا دنب

 مسا ءراقفو اریقف ناك اذا سمالنا بابلانم ةراقف لج را رقف لاق ردهنسانعم قوا

 رببعت هغروکوا هکژونید هنکک هقرا هجلک هنقوص قریوق ندینرغاب هد هقرا دولوا
 قلوا جاتحمو ربقف یخدو هدننزو لاعتفا ( راقتفالا ) ردراقف یسنج عج رووا |

 ( راقفالا ) اربقف راصاذا لج را رقتفا لاقب ردقلوا ریقفند ٠ ركص ىساضتقم رد هنسانعم
 دیص و | ربقف هلعحن یا یاعت هلا » رتفا لاق رد هنسمانعم قاق ریقف هل رک كوره

HOE۳۹  

 یوم تر لحر لاقت ردع و ضط وم ه انعم و رقف لضا هروک هننای كح راش

 ردتفل هدي كناف هلیئوکس كفافو یصف كناف ( رقفلا ) ةذفل یا راغف ةنعط لات



 آف ی دا
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۱۰۸ 

 روبد هشلدا رب رول وا مس ند رطف نالوا هنسانعم قلخ ه رطفو ردلکد ندنادلومو

 تیدعاهدمو ردض و ءان و هروک همای ثكح را هنسانعم شن او تایطو تالش

 "ةسلطاک طفلانم ةلاخا ةرطالا ةيامللاق لاف [ مالسالا ة رطف ىلع دلوي دولوم لك ]

 امیلع ۵ رتولف نیدلا لوبفل "یبشلا عطلاو 2.انم ع ونیع دئوب ملا ینعلاو ةبك او
 [ ۶ رط لا نم رشم ] ثیدطاهلمو ردل هتم هنسانعم تلم وند « رطف و اهمو زلع زغال

 هیف# لوث هدنزو بایغ ( راطفلا ) ءایبالا ننس ینعب هنسلانع یا هیاملاق لاق
 مطقبالو دت هیفناک اذا راطففیس لافی هلوا مک هفلوا رلقالتج هدنمآ کروند

 لجر لاقب رونید همدآ نالوا راک مشو ربخ ندنلا هدننزو ینارغ ( یراطنلا )
 ۵ رلااوج هزات روطفاو ردیعج كروطفا ( ریطافالا ) رشالو هيف ريال یا یراطف
 كهروطفن هلیهف كلون ( .«طافلا ) رونید هرلقالتح نالوا رهالن احتاج هدنرلنورب

 ىلع روید هراقلتوا نالوا تبا قئغاط حاج هروطذنو هللا هحونم نو رديه

 موي هلیعف 4 اف ( :روطفلاو ةريطفلا ) رونید هرلفلتوا ادا نتب هدرابب لوا لوف
 ( رهفلا) رطالا مو :اشیا ةروطفو ةرمط# انعذ لوق رود هنویفنلیسک هد رد ,

 |رعفراطا ف لاقن ردهثسانعم كلا لکا ريراعف هباد ها وکس كنیعو یا كاف
 كاف ر راعفو ردهباسنعمرپ ریراعفو عف لوق ىلع ریداعفلا لك ا ادا ثلاثا بابلانم
 هدنن زو رغ ( رغفلا ) ردنداود فلع ردیدآ قاثوا ع ون رب هک ر ديما نین آذ يهف

 هفاذا لوالاو كالا بابلانم ۱ روف هاف رغف لاقب رد هنسانعم قجآ یرعآ مدآ رب ۳

 رغف عساو وه لاقب هنمو حنا اذا هوف رغغ لاقت و مزال هنیساتعم قلحا نغاو

 روند ه هفوکشو هلک نالحآ زوده رففو ردعساو یخ ؟ رب كني نغآ نع هباب یا ما

 ردهنسانعم قجحآ زغآ یدوب هل منک كهز ( راغفالا ) هنسانعم هتفکخ و غ

 رفغلا لاق ردهتسانعم قلجآ نأ هدننژو لاعتنا ( رافغنالا ) هعفاذا ءافزغفا لاقب
 ا ادو رونید هب هعساو ضرا هدنزو هرصعم ( هرفغلا ) حنا اذا هوم

 لوف يلع هدننزو دادش ( راغفلا )رود هغالتحو 2م قلام ۲ كجوک تدمرا غم

 زدیدآ كحو رب ) نعافلا ( ردقل لیاین نب ة ربه ند رع ناس رف ندنزو بار

 رفولی دوخایو داد یرظدید هبابک لوق ىلع بیط عونرب لاح ( ةرعافلا )
 ) یرغف ( رد سم ها اود یرلکدید قحآ یرعآ هدناد رقم روند هش رک وک

 دک روش د هنعولط ءادخا كلاي ر هدنزو هزع ( :غفلا ) رددآ عض ومرب هدننزوی رض

 دیه؛ثكپ هدکداک هام طسو هدلالخ لوا رولوا هدنعوم اتش ردیعولط ماکت ءادت|
 رولوا رولج [:یخآ هلا 4 رللیا رظن بوریدلاق ینرا غاب راندا رظن هلکع روک

 ( راغف ) هدننزو دره" 5 رفف ىج رود هني نعآ كنهرد هدنلزو هفرغ ( ةرغفلا )

 دولحآ ینا كهراب هکرونید ه هبطو هنعط شلوا ذفا هاج هوا هدننزو ماطق
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 ۱ ( رطفلاو ) هلي كناف ( رطفلا ا رطفم ) هتلعح اذا ماصلا ترطف لوقت ردهنسانعم

 قس یک رو رد رک دید رادنم هج ولد ردل او هک ردم“ رام عور هر

 هنسهلضف دوس نالق هدهع هدنآ ینیدلغاصدوس رطفو یدنلوا قالطا نوهکیدلپا

 لوق | هاو رام هنس و رونبد دوس نوا نایاع هرزوا یرلکلد كنهعو روند

 نب من ىنظفل رطف هدشدحو رطفلا وه ىذملا نغ لئسدق و هنع هّلایضر رع

 رهاظ هدن رعآ هع یشاب ندتلق ییذم رع ترض هلکلیا تیاور هلی كاف لی

 تیاورهلیعف كناف ءاور ادعام ندمضن و رولوا شلبا هیشت هنسهعثر دوس نالوا

 هنبروهظ كنپشيد یزآ كنءهود ینروهظ دوخای هدوس نالیغاص هلقم رپ ییا هایرالبا
 روید همز وا شمروتسوک ج وا زونه هلن سینک كتاف ) رطفلا ( رول وا شلیا هییشت

 رد صم لصالا ف روث وا قالطا همدآ ناچآ ج روا رطوفو رد راج هد هلع كناف

 مسا رطف وا رطفم یا رطف لاجرو رطق لحر لانش دربار ی ۰ د رغم هلغلوا

 هدننزو لعفت ( رطفتلاو ) هدننزو لاعفنا ( راطفنالا ) رونید هفجآ ج روا رولوا

 ( راطفالا ) قشناف هقش یا رطفت و رطفناف "یشلا رطف .لاش ردهنسانعم قلراب
 قلب هحالح ریفیفح بویهرو وط هتعاید نی یرد ید و هلی شک هر

 رطفا لاق ند هنسانعم قحا حروا واح رواو هور : اذا دلتا رطفا لاش رد هنسانعم

 ترطفا لوقت ردهنسانعم قمردحآ ینجروا هبولجروا و برشو لکا اذا اصلا

 لاقب ردهنسانعم قمناچ بولک تقو قحهحآ جرواو ارطفم هتلعح اذا ماصلا

 لاق رد هنسانعم كمریک هبتقو راطفا و رطقب نا هل ناح اذا ماصلا رطفا

 هئاص دون هدننزو لیعفت ( ربطفتلا ) راطفالا تقو ین لحد اذا لح را رطفا
 هدننز و نس ) رطفلا ( هب _طوا ییعع هب رطف لوقت ردهنسانعم كم ردت | راطقا

 ( یروطفلاو ) هدنزو روبص ( روطفلا ) رد ربطافم یجب رد هسک ندا راظفا

 رطف نالف لاقب رونید هیهنسن قج هچآ ج وروا ردب وسنم هنسفن هک اپ وک هلتبست یاب
 هدننزو ريما ( ریطفلا ) هيلع رطفيام وه و نسح یروطف و روطش ماوصلا
 ردیفجل آ كب هکردکما زس هبام ربطقلا "ربخ روند ری شمال آ ینس هبام ژونه
 یرکس.( يرطقلا ) روند هثیش نالوا شفلوا هل هک اردا ینسهنرک اقلطم و
 میج هک رد حراش اریطف یا یرطف همحطا لاقت رد هنسانعم ریطف هدشنزو

 روئد ه هیهادو تفآ طف ردموسم هرزوا قوا عج ك ربطف یرطف هدناهمآ |

 رارض نب سیق هکردیسا سرفرب و ردیدآ تاذرب ندنیعبا" هدننزو ربب ز ( ریطف )
 هک روند هرطف ةقدض هلي زسک كناف ( :رطفلا ) یدیشلبا شخم هرذنم نب داقر یا |

 . هکرید حراش ردنرابع ندهقدص ناپ ریو هیارقف هدنبض یرکشت كنموص ناضمر ق |
 ندنالا سپ یدنلوا قالا ءاه هنب رخآ نوصا تلالد 6 او بولوا قوذ فاصم



 لاش ردهنسانعم كلبا نایعو فدک یه لوئروا هدشزو رسک ( ملا )
 هلع بیبطو هناطخ نع هفشکو هاب اذا لوالاو یاثا بابلا نم امض "یا مش
 مش لاش روت وا لامعا هنسانعع قاب هنا و «د» رورآ۶ كب هک نرعا لال ددسا

 كدبرم بیبط دو هدننزو 4ن ( :سفتلا ) ضيرملا لوب رظن اذا بییطلا
 هلو كج هديا رظن بی ط كئهتسخ ردما لوف ىلع ردردصم هسانعم قاب هث وب
 ضیرلا :مسفتف بیبطلا رظن ساسالاق لاق ردهدلوم هکوب دواب رووا قالطا
 روئسمو هدیش و يک یی هدنازو ل |یعذن ( فلا ) هثلع ىلع هب لدئسملا وام وهو

 نفع و هناپا و هفشک اذا هرسف لاق ردهنسانعم كنءا نایعو نسور ینهئس

 فل رییسفت ریفلا دنع و ردفدارم هللا لیوأت هرزوا لوف بلعت ماما ریسفت هدنفع
 رهاظ یر كنانعم نالوا لق یبا ليوأتو + نایو فدک یدارم یاعم ندلکشم

 ناهفصا ھي كناف ( ناراسف ) ردنرابع ندکلیا در هیانعم نالوا قباطم همالک
 رب اسونالپ هکر ديما اود ع ونرب هدننزو یرشاح(یرمشافلا) ردیدآ هی رفرب هدنساضق
 هرزوا قوا یایرمس هلی مصق كلاي هد هیط بک ردیفا هرب ینیدصا تارمشح

 باغ ( راشفلا ) ردمدفم هاب ییاود ی رکدد هصا قآو یلک نرواو موسرم
 ردلک د ندب ص مالک راردیا لاعتسا هدنعقوم نایذهو هزره هماع "گر دال هدنزو

 هدنزو موصیق ( روصیفلا ) ردهنسانعم هجاص ردیسراف رورم ظفل هکر ید جرم

 فاکش روئید هغیراپ ردم هدننزو رطس ( رطفلا ) روند هراج یراشخ ولطاثن
 هنسانعت قمراپ رولوا زدصم رطف و قش یا رطف هيف لاقب ردروطذ نج هنسانعم
 قمرب شاب ینسهم كناويحو هقش اذا لوالاو یاثلا بابلا"نم ارطف "یشلا رطف لاقب

 لاقی ردهنسانعم قغاص هلیزلجوا كرلقمرپ لوق لع قناص هلیرلقمرر تداهش و
 كما نزكفل بام رمج و هعباصا فارط ابوا مامالاو ةبابسلاب الح اذا ةقانلا رطف
 هتغابد یبیردو هرمخ مو هتعاس نم هرمتخا اذا نیلا رطف لاقب ردهنسانعم قاب

 رطفو غ ابدلا نم هو رب ملاذا دالا رطف لاق ردهنسانعم قعای هح هقفوب بویمردق

 یتسیزآ هک ردهنسانعم كجا روهلخ یشید یزآ كنيسف هباد هدنز و روهظ روطفو

 یئ رطف و علط اذآ اروطف و ارطف رمعلا بان رطف لاقب رونلوا ريبعت قمرای

 رد هنسانعم لا داحا ادا ی هتسنرب و مهةلخ یا قلخا هللا رطق لاقت ردهنضشاتعم

 - هدریاصب اعفاو ردشلبا هتطخم ینرادخن مهأرپ حراش مهآدب یا قالا هلا رطف لاقب
 ادا اذا رمالا رطف لاق رد هنسأنعم قلشب دب هتسن رب رطفو ردقفآ وم .دح راش ید

 نانلوا رک ذوبو هأشنا اذآ "یثملا رطفلاقی ردهنس انعمكلیا تادحاو ءاشنا ییهتسن ربو

 ردهتسانعم قمزوب ینحروا ولح روا هلل رسک كناف رطفو _ ,طف ردعا ندنساتعم دانا

 قعردزو ینحدوا, ثنولجرواو برو لکا اذا !رطقو ار لو عاصلا ر ,طف لاقب

 ۱ رد هنساتعم

 

1 ass ۳ 
| hE a r > 

 يا

 8ک ج

ET a 9 ۰ 



 و

 یاذطا فرو نب ورع ردندږماسا هدننزو دهده ) رفرف ) ةلالا ظفلب عضو)ا نعربع

 هبیتک لاثی روند هرکسع نوغزوب هدنازو یرع ( یرفلا ) ردیدیس لئاو وغ
 لجرلا رفت لاقي ردهنسانعم كلوک هدتشنزو لعفت ( ررفتلا ) ةمرمنم یا یرف |

 هدنن ز و ریز شا ردیعسا هریک هپ رق رب هدب راید ما نو تاعض اا 1

 كمدآربو هقش اذا لوالا بابلا نم ارزف بوكا ررف لاق رد هتسانعم قهرا |

 هرهظ ىلع هبرض اذا اصعلاب االف رزف لاق ردهن انعم قمروا هلکنکد هنس هقرآ
 رزف لاقب ردهنسانعم كايا روهظ قلروبنف هدننکوک دوخاپ هدنسهقرآ تكمدآریو

 لعفت ( رزفتلا ) بدحاف هيظع ةر یا :رزف هردص وا ءرهظ ىلع ج رخ اذا نالف
 ررفتف بولا رزف لاقي ردهنسسانعم قلرای هدننزو لاعفنا ( رازفنالاو ) هدنزو

 وپ ندا روهظ هدسکوک دوخای هد هقرآ هدننزو هف غ ) ةر.فلا ) قذنا یا رزفناو

 حس اولا ق هی رط)ا يا ةر.فلاب ذخا لاق روید e قیرط و روند ه یرمو

 رونق لغت چ یرموب هدنکوکدوخاي هدنسهقرا ( روزفلاو ) هدننزو رجا ( رزفالا )

 قوقش روند هرلقالتح و هرلقراپ هدننزو بنع ( ررفلا ) رونید ه«یشک نالوا
 نالوا شا براق هغولب لوق لع واط REE ءا رج ( ءارد زا ی

 (رزفلا)لاردالا تب راقوا امعشو ا هات تناك اذا ءاررف هيزاچ لاقش روند *ربق

 بقلم ةانم دز ن دعس لتس انم و روند هب یکن هخ هدایز ندیکیاو ییا هان مک كناف

 دانم + هدکدردشا ۳ تبوراو ا کت یروسر هنسر هج مسوم ارز یدلوا

 لالح هلا رطاخیافص هیسک نالآ یک رب ییعب * رزفابنم ذخ ویالو هل یهف ةدحاو امم

 هسدالم وو یدلوا بقلم هلا رزف هاکعد نوسغلآ هدایز ندیکیاو کیا نوسلوا ||
 مگ یرلیع نالوا هدرک اغی دررف هکیدلوا لثم یمالک رزفلا یرعم كیا ال ها

 برض هدنعقوم دیأت یماک هلقمانوا نکع ییج كرلن آ ردکعد ملک اکس ردق هجلوا
 نابح هدرب بورق هناا كنیرلقساف كناسناو ردهنسانعم داین و لصا رزفو روثلوا

 دده نوا و روئلوا غن یشاطيقساق هک رونی هزز هک سوا ناقیح یک قوا

 نر زف و رود a روید هب ویق هح راو هنوا ندحوا دوخاپ هق رق ا

 هد زو ها” ردهرا زف: یعسا كنسهدلاو و هرزف یمسا كنب رد هار ندب ع ریبلا

 ع ول رب ) رزافلا ( ردیمسا لای رد لس لقرب ندنافظغو روید هی البق یشرد هرا فو
 هلی اه ) ةرزافلا ( روند هل وب مبناوو رولوا ق "ما یمل زن 3 نر هکر وند هیج رق ۱

 هلوا یدازوا نوزوا هقلح و قشمو هکروند هلو نالوا هدئلم وق لصتم هرب

 N لا رزرفا لاش راد ای اه قعافوا ی هنسن ر هل رسک كنەزبه ) رارفالا]) ۱ 1۳

۲ ۶ 
 9 دلاخ و ر دن سهم ی رقم ز قلا سوا ن و و ردندیماسا هدننزو رز نر ۱ 5

 رداع .كمدآر هدسنزو ریز( ررف ی ( رزفالا ونپ ) ردندیپا رزق
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 هنس ومان و ضع ثبدآ ر و هان اذا ه رف ف لاش ردهتسانعم عصرا بوکل- و

 هش صنم لات اذا الالف رفرف لاقب ردهنسسانعم كملي هلاشارتعا كجو للخ
 ناویح و اهفنم اذا ةاشلا بئذلا رفرف لاقل ردهنسانعم كلبا هراب هراب یه رو

 اذا ریعلا رفرف لاقي رولوا رببعت كیکلس هکردهنسانهم كکلس یدوحو یعف
 رفرف لاذب ردهنسسانعم تک ره ریت قرهآ قص قیص یرلءدآو هدسج ضفن
 رافو هکر د هنسانعم كلبا كلرمکبسو كالفیفخ و وطاخا ب رافو ع رسا اذا لح ا

 یناجاب ندناب یمسق تآ و فح و شاط اذا لجرلا رفرف لاقب ردیلباقم نيكو

 رد هن ےس انو USL ردي نسا قدر هلاچ هلن رلود قغاط كک نوعا قم وص

 یرلکدید رافرف و هسأر كردو هنانسا هما سأف برض اذا سرفلا رفرف لاقي
 راف ۵ ره و راف رفلا لع اذا لح را 1 لاق رد هنسانعم ام زود ناوت تک رم

 یهنسن رو داف هلا ریه دقوا اذا لجرلا رفرف لاق ردهتسانعم ققای شن آ هليا

 كناف ( داف هلا ) اهفرخ اذا اهمغو قافزلا رفرف لاش رد هنسانعم قجا بوراب

 قوح و رونلوا ربت ناوق ليو هفلش هک روند همدآ برشکبسو فیفخ یف
 سیک یثیدرهو روئید هرافرف هدنرش وم هنسانعم راثکم روند همدآ یاشکی ولزوس

 رولیزود هطاوق ندنآ هکردیدآ ره سنج رو روند همدآ نالوا.ردیا تسکتو
 ردا هراب هراب ینلاثما و نارقاو ردیدآ بکمرب یک جدوه ضوصم هاو و

 هد تزو ظبالع ( رفا رفلا ) ردزاچ هد هلک كناف هدنو روند هنالعرا نالوا

 یرلقدپای ندنرم یزونیو یکی و رونید همدآ زواپ ندیا مدهو رسک یثیث ره یخدوب
 مان ییججشالا سیف نب ماع ( رفارفو ) روند هنالغوا ناوحو و روند هدواف

 همدآ نفج و نادا و رد. دآ یمن كنيانكلا دیزب نا صاعو ردیمسا یعرف كەك

 نوجا قمربض ینغلشاب هک رونید هلآ لوش و قرخا یا رفارف لجر لاقب روند

 زواپ نالوا راهراپ ینارفاو هلوا رکلس ینشاب اعاد پولاچ هنیرلشید ینغامط كنک
 هدارو ج راش روند هوز وة شمالشاب هغمالت وا بولمنک ندد وسو روند هلالسزا

 یناوا هلیئرابع رف ساو لک | اذا لجل او هنطخم ینرادخد رجساو لکا اذا لاو
 (ةرفارفلا ) رديدآ كنر واردرب ندناولا هلك كناف ( ريفرفلا ) ردشلیا بيوصت
 نیلتغ ( نرف) روند هنالسرا زوای نالوا ءراب یتساتمه یغدو هدننزو هطبالع
 داهظاثداوح و رابخا هلیسهینب لعافیسا ( تارفلا مایالا ) ردیدآ عضومرب هدننزو

 لاقب . ردهنسانعم قعشجاق هدننزو لعافت ( رافتلا ) رونلوا قالطا هرلنوک ندا
 زا ف بونب هنتسوا هکروند هن آ لوش هلرمنک كييم ( رفلا ) او رابت اذا موقلا رافت

 رفم سرف لاق هلوا عوبطم و شوخ یرارف لوق ىلع هلوا اورو خاص هکلنا
 ملامکب ( رفلا نيا ) یلاعت هلوق "یرقو رارفلا ديجوا هيلع را فلل خم ناک اذا

3 



 رسم

 بوما رفا لاق رولوا قرص هناکزان هلیهحو قاوا رهاظ رلشید هلغلوا ذوخأم

 ادا قربلا رفا لاق رد هنسانعم قم رادلی هتس ,هدنناب و )زر اکمط كعض اذا

 ربما ( ربرفلا ) هقشتسا اذا ىلا فأ لاقب رد هدام کج هتسن ارو ال الت
 روبز ( روفرفلاو ) هدننزو روبص ( رورفلاو ) هدننزو بارغ ( رارفلاو ) هدنزو
 نابو یو نویق هدننزو طبالع ( رفارفلاو ) هدننزو دهده ( رفرفلاو ) هدننزو

 ىج كرب رف روند هرایزوف هرافالغوا ناه لوف لع هنبزلیروای كانم یرغص
 یه *ارارفلا لهجا رارفلاوز * لثلا هنمو هرزوا رودن يمض كناف رولك رارف
 هدیس ران هدقدلش هغما حد هرزوا یرلشید پولوا هدیسر یرلیرواب هیشحو ؛رش

 هفلخا لع لح لایعسا ر )راش هغما روح هل | دیش بور وک یرلز 1 رلثل وا

 بسط هدنقح هسک راکدب قح هنل وا بانتحا ندنعتفلاو تب رو نه لثم رد هنسانعم

 رولواراکد دوب هلغفلوا تعیاتم هللاعفا هلاحمال هجلوا نراقم ههلوقلوا یعی رونل وا

 ریبعت قل هپرآ هدنرعآ كنمسق تاو هنسانعم مف رونلوا قالطا هزعآ هدننزو ریما زی رفو
 ردندیماسا ربرفو رووا اردا بوئلقو ندنآیراشای هک روئلوا قالطا هنشید نانلوا
 نام السن ننع نا هدنن زو ریپ ز ) رب و ) ردیمسا یردب كنهسک مان نی ند هلس وب

 روفصع ( روفرفلاو ) هدننزو ج رز ( رفرفلاو ) هدننزو دهده ( رفرفلا ) ديما

 ندکدروا رولوا هدنراید صم شوقو هروک هناي كحراش ردیسا شوقر هدننزو

 ندیا هراب هزاب یتساتمهو نرفو روند هنشوق هجرس هدننزو دهده رفرفو ردکحوک

 شمعالشب هغمالن وا بولیسک ند دوس هدننزو داف روذ رفو ) رونید هنالس را ژ وای

 ا اک ردشلیا هعطخم یراهخد رنحا و لکا اذا لجلا حرادش روند هبیزوف

 هالغوا ناوځولو روند هقبوس یرلک هزود ندنزونب ول یک دلرلپودو رفا رفلاق

 هلی كناف ( ةرفلا) روند هنشوق هح سو روښد هیمود كکرا یوطو روند
 1 هکر ونید هتماکنهلوا كناوه ترا رح رول وا ح وئفم هه اضعی و لدی ) ةرفالاو (

 تدشو قلقشراقو هلواو هئدش یف یا هترفاو رللا ةرف یف ءاج لاقن ردیابز یدش
 كناف( رفلا ) ةدشو طالتخا ی یا ةرفاو ةر ف موقلا حقو لاق ردهنسانعم تنو

 قالطا هننادناخو هدرکمسو هدیزک تكتعاجو موقرب هدننزو هغ ( ةرفلاو ) ليف

 دانهدنخ هشیه هاتنمو افصو قود هدیکریو ضم ةیاس كن آسان کدو وا

 هنع نوزیفی یذلا ممهجوو مهدايخ نم یا ممترفو موقلا رف وه لاق: زالوا
 حاص اذا هرفرف لاقب ردهنسانعم قمرقیح هیسسکر هدشنزو 43 ( ةرفرفلا )

 اذا همالک ف رفرف لاقب ردهنسانعم كليا مالک طلخ بودلاغوح یزوسو هب
 .ردهنسانعم كمکو هریک اذا هرفرف لاق ردهتسانعم قم رف ی ةن رب و طلخ
 هک رح اذا هرف رف لاقب رد هنسانعم قعالغرا بویقلاج و هعطق 5آ ه رفرف لاق
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 هدايا رام هدنزو لاه“ ( ریرف ) هدحو بهذب ناک اذآ ةردف لحر لا رونبد

 نب رطم ن فسوب نب دنا دبعوا یسیوار یراذش ماما کرد مجرم ردیدآ هبصق رب
 لاعت هدم ردقوب دنس العا ندنقب رط ایلاح ردنداروا یرب رفلا مشب ن, خاص
 هدرا هبا یراض ماما ندموفم قیرط ردشلوا لا هد رفس زا ربقح محرم

 ددل كنارو ىه كناف ( رفلا ) هجرلا ممملع رد راو ماظع خويش رفت نوا

 هک كناف ( رفلاو ) هيض كنافو كيم ( رفلاو ) هدزو بانک ( رارفلاو )
 اذا قالا بابلا نم ارفمو ارفمو ارارفو ارف لج را رف لاقي ردهنسانعم قجاق
 كل:#ینغیدل وا هدنشاپ جاف كنمسف دیاد هلیئال تاکرح كناف را رفو رفو برهو غار

 روب هروط یشید نالوا ریبعتقلهبرآ هکرد هتسانعم قفاب هنیرلشید بوحآ ین عآ نوختا
 فک اذا ءافلا ةكشم ارا رفو ارف ةبادلا رف لاقت رولوا هحوفالاو بولوا چک هسا
 هتسانعم فدک هدایو لصا هروک هنلاب هدراصب كفلوم ابنام رظْیل اهناتسا نع
 راسو ردنرابع ندکلیا فدک ندرکسع یشن برطا نع رارف الثم ردع وضوم

 یعی ءافلا هثلثم * هرارف هبع داولا نا * لالا هنمو ردع رفتم هلثحانم ررب یتاعم

 ردفو تحاح هرابتخا هلغلوا رهاظ تدوح تامالع هدنمادنا شيام كن آ سنج

 ردلکد جاتحم هب هب رج و شیتفنو ثحم ینلاو>-ا بودیا تلالد هننطاب یرهاظ كن هتسن ر
 * هندبلا دوع عجر اذا اعذح یعالارف * برعلا لوقو رووا داربا هدعقوم كحد

 هلنیتحف عذجو رد هلی سس ها لوهج رف هدارلوت یدلک بوود هنس رک یلوا نمی ییعب

 رف لاش ررلیعتسم هنسانعم كليا ریقس و ثم لد هنسل رب رفو ردکعد ثداحو هژا

 AOE ۱ یحف كيم ( رفلا ) هنع ثحم اذا مالا نع
 [ رفلا نيا ] یلاعت هلوق حراشلا لاق رارفلا عضوم یا رفلا نبا لاقب رول وا ناکم مسا و

 ( ةرو لاو ) هدننزو روبص ( رورفلا ) ناکلا وهو كلاب "یرقو رارفلا یا
 ( رفلاو ) هدنزو رارک ( رارفلاو ) هدننزو هره هلی كناف ( ةر رفلاو ) هلباه

 لوش ردهنسانعم قمروحاق لردك كنهزمه ( رارفالا ) ردرلتفص هدننزو ی

 یرعغ هنرب پوش ود یرلشید نولوق كنم هلوقم هودو تاو اراف هالعح اذا تر رفا
 علطو اهعضاور تطقس اذا ءانئالل لبالاو لیلا ث رفا لاق رد هنسانعم كخ شید

 هلکلشیا شیا كجهدا را ف همدآرب رارفاو رونید هغقارب یرلشید كوا هانئاو اهرمغ
 كنب رب هلحفو هنع رضام هب لعف اذا انالف فا لاق ردهنسانعم قلوا ثعاب هرارف ی آ
 فاوم هقش یا هارفا اذا فیسلاب هسأر رفا لاقت ردهنسانعم قمریا بوروا هنشاب

 پارپ یک وجا یرلشید هکردیفدارمو هدننزو ءاغ ( ءارفلا ) ردشلیا رارکت یو
 هدشزو لاعتفا ( رازتفالا ) ءارغ یا ءارف ةآرما لاش روند هوناخ نالوا باتو
 ندنسانعف فدک یک یرلهدنخهرکشو یرلعس7 كرلربلد هدن زن رد هنسانعم كلوک هناکز ان
 پپپ پپپ ت —_ _  >2 ٭٤لlضضضګdه——کسا

 1 ذوخأم

 7 لی
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 ۱ زخایف یعج رونید هلآ نوزواو لوي یس هباخ یخدو هدننزو لقیص ( رفلا ) ارخاف
 هتسانعف ه رح روند دب قسد كوي شاپ ندقآر یط هدننزو هنابح ( :راتفلا ( رولک

 هدقدنلوا رقن ران و هنسانعع فرخ رونید هیس لوق لع ردراغف یسنح عج

 هدب فو هایم لاقن زد نیم هس ةط حالم یر هتلی یک ف ندا را
 كليا فاکتتساو راع ندهنسنرب نيته ( فلا ) یرنا وهوا ةرح یا ةراسعف
 ناحر ( روخافلا ) فتا اذا عیارلا بابلانم | رعف دنم لج لا .رفف لاقب ردهنساتعم
 (رودفلاو ) هدننزو ردغ ( ردفلا ) ردنابن یرلکدد یزوب راپ هج وق مک ردیعما خ ویشلا
 بولوا تسس ندقمراو قوح هیشید یم هود روغوب و تآ رغیآ هدننزو دوعق

 یاثلا بابلا نم ارودفو اردق لعما ردف لاق رد هتسانعم قلوا ردنا ابا هلقم وشر و

 منا ردف لاقب ردهنسانعم قموغوص تا شعبو لدعو بامضلا نع رف اذا

 راف یا رداف لعف لاقت ردلعاف مسا ندلوا یانعم ( ردافلا ) عبط وهو درب اذا
 هد رلغاط كسک و و برص هلنرتعگردفو ردافو هلی كناف رولک ردفیج با مع انع

 نالواما یدوجو بول وا چک لوق ىلع هجوق كلذک روند هنسیع غاط ندپا اویا

 سولح و سلاج رولک رودفو هلنیتعض رولک ردفو رولک رداوفیج روند هنسک غاط
 دهقان ناروط بوزک هج هقشب ندیروس اعاد ردافو یک هخشم رولک هردفمو یک

 یب دو هدننزو لیعفت (ریدقتلا) لبالانعاهدح و درفنت تناک اذا رداف هقانلاقش روند

 کک لعغلا ردف لاقت رد هنسانعم قملاق بوب ود روب ندقمراو قوح هبیثید رفیآ

 اردقت ردش ةراج لاقل ردهنسانعم كل و ءاولپ كولب وب كاج وک ییهنسا رب و ردو

 ردفدارم هدلوا یانعم هلا ریدقت هل رک كنم زمه ( رادفالا ) ارابکو اراغض رمکت یآ

 يف كلادو كيع ( ةردفملاو ) هدننزو نسحم ( ردفلا ) ردف ینعع لعقلا ردفا لاقت
 ناک اذا ةردقمو ردفم ماعط لاقب یک نویفا روند هئیش ندبا عطق ندعاج یدآ

 لاقی رونید هرب نالوا ریثک یسک غاط رولوا ناکم مسا هردفمو عاجلا نع عطقپ
 اوا هدرلغاط برد ید و هدننزو روپص ) رودفلا ) ردافلا کک یا ةردفم ناکم

 هکرونید هبایق نیعلاب كوي نالوا هدنردب غاط ( ةردافلا) روید هنسیع غاط ندا
 .هراب كنهنسنرب هدننزو هدف ( ةردفلا ) هلوا هج هقشب بویلوا ندنسهدام كغالو

 ةردنفلا ) هتعطق یا الثم لبلاو لیلا ةردفو ملا ةردف لاقب رونید هنس هعطقو
 نابم هدايز هدارو روند ههعطق نالوا نود ندهردف هلیرسک كرلاف ( ریدنفلاو

 "وتو روند همدآ قجا و نو هدشزو فتک ( ردفلا ) ردفورصم هنفرط نودام

 راسکنالا عیرس یا ردف دوع لاق روند هتسهلوقم هتسارکو جاغآ نالوا رولیربق

 براقتم هغولب لوق ىلع ولناج ولتاو یک هضف روند هشموک هدننزو لتع ( ردفلا )

 همدآ نالوا" رزک هج کلای اعاد هدننزو هره هلیض كناف ( ةردفلا ) روید هنالغوا



qé 

 لا مع یاح ( راهفالا ) هاو دعانم همم نا ریغیم هقرنبخا اذا مالکلاق
 ر دوغاپ مالک رب ندنسفن ءاقلت مدآرب ههحو یکج هیاءا تساتم لرمغ هدنزو لاعتفا
 هفت دص نه هب یا اذا ىآأرلاو مالكلا نال رضا لا رد هتسانعم كلبا ادب یار

 لج یفرحو ه۸ئوکس كلم یاعو ىه كلان ( رفغلا ) دحا هيلع هعبات مو
 هدنزو ییلح ( یریففلاو ) هيأ دراذ ( ةراغفلاو راغفلاو ) هنیتصف 4یبس
 بودا كلهدنزا هبا لئاسفو لاصخ ینیدلوا فستم مدآر ها دم ( ءاریغفلاو )

 هارپسخفو یربغفو ةراغفو اراغفو ارضف لجرلا رغف لاقب ردهنسانعع كنوکوا
 هرزوا هسک رخآ رب هلیتهج رشف ی هسک رب و لاصاناب حد اذا ثلاثا بابلایم
 ( راهفالا ) هفلاب هيلع 4ضفاذا هيلع هرغف لاقب ردهنسانعم كلغا خج رو لیفت

 ی لج را ر حا لاش ردهنسانعم كلبا تاهابمو , ف یغد وب هد زو ۳

 یالطا هد زا و سیفن و دیح و رونید همدآ ىدا تاهابم و رف ( رخافلا ) رگ

 یراو دیح یارخاف " یی لاق ردا رَ ند ته یتساقن هللاح ناسل هک ایوک رووا

 مظعب راص اذا رخاف مس, لاق رونلوا قالطا هنغروق امرخ نایلوا کد رکج بولوا
 همدآ لوبجم هکلیا ثاهابم و رغف ردهغلابم هدنزو روبص ( روغفلا ) هل یون ال و

 روف ةقان لاقب هلوا زآ یدوسو كوپ یرادع هکرولوا فصو هیهقان لوش و رونید
 هحزآ یدوسو راط یرلکلد بولوا ییح و و ردلا للف ع رضلا یظع تناک اذا

 لوشو نیللا لیلقلا لیلاح الا قیضلا ظیلفلا یا روضف عرض لاقب رونید هیهع نالوا

 ةلخ لاقب هلوا نیلاق یلقادوب یرللادو یریا کدزوا هکرولوا تفص هنجاغآ امرخ
 قالطا 21 نالوا نوزوا و كوي یهاخو فعلا ةظلغلا عملا يظعلا یا روخف

 هدننزو لعافت ( رخافتلا ) لی وطلا نازرلبا مظعلا یا روق سرف لاقب رونلوا

 ممضعب رخ اذا مولا رخافت لاقی ردهتسانعم كمشدیا رضف هرب یرب رلهسک هچ
 ها رذق همدآ رب هدنازو لاتق ( راتفلاو ) هدشنزو هاقم ( ةرخاقلا ) شعب ىلع

 هلداجم كرهدیا دادصت ییازمو لئاضف یمهلوقم بسحو عو دوجو مرکو هثحابم
 هدهبلاغم بابو رغفلاب هضراع اذا اراخف و ةرخاقم هرخاف لاق ردهتسانعم كلعا

 كل مره ( راغفالا ) هنم رثفا ناکو هبلغ اذا هرخفف هرخاف لاقت رووا لامعتسا
 ردهتسانعم كلعا لیضفتو محجرت هرزوا مدآرب راس هلتهح یفرشو رق یدآ رب هل رسک

 ندبا رغف همدآ , هدننزو EN رغفلا قف هيلع هلضف اذا هيلع هرخفا لاقب

 نولقهلرذآ « هدنتهج رتفو رد ريق هرکیدکی 2 رخ افمیا كریغف وه لوقت رونید هیسک
 یضفكنان و ىف كي ( ةرضفلا ) رففلا ف ةبولخم یا هربتخوه لاقت روند همدآ نالوا

 ( راشفتسالا هی رشفام یا رتفب ىح هن رخفمام لاق رونید هعيش نالوا رغغلا هام هیعضو

 هارتشا اذا یشلا رنقتسا لاقب ردهنتسانعم كلا ارتشا هن قرهلوا سیفنو رخاق
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 هدتف ول وا یرلت سطح مالسلاو ةولصلا هيلع مارک ان د هک راد روک ذم رام یمظعا

 ن ا ندوشرف یدنا راشلوا یضاح و Ly EE هک رعم بولوا هدنشاییرکی

 رلظ وظح ندنرلقدنل و هدنک رعس لواو یدیاراررپ و هنیرلهحوع بوروش وید یرلقوا
 رد هنسانعم ققق وص هدننزو رحز ( رعف عفلا ) ردشاوا ممه ی رط سیو یدا

 ی ها ناو یس یا را رعفذاف لوالا بابلانم ارج ءاملا رج لاش
 كعثرود همان او یصاعم هدننزو دوعف ( رودو ردو ) ردعوض وم هنسانعم كليا

 نشو ا رغ لجرلا رف لاقي رولوا شابا قش يح یی رط هکر د هتسانعم
 رددتسانفت تاطا یف روج و داف لع ارش لاقن رد هنسانعم كلا ان زویصاعایف

 اذا نالف رد لاق ردهنسانعم كليوس نالي روخو رجو قسفاذا لج رلا رغ لاش

 تفلامو نایصعو هیذکک اذا هر لاق ردهنسانعم كلبا بیذکت یدآرب و بذک
 رش لاش ردهنسانعم قلاغاص هتسخو هفلاخو هاصعاذا هرغ لاقب ردهنسانعم كلیا

 لجرلار 3 لاق رد هنسانعم قلوا فیعضو هربخ یرصب كمدآر و ااا هض منم

 روذو دسفاذ ا ےھرما ر د لاقب ردهنسانعمقلوا هاو دساف هداغر و هسصب لک اذا

 حسب نوع لاماذا تکا زا رج لاش ردهنسانعم قعاق هفرط رب ندرا یکیدنب کار

 رویص ) زوعش ١ e قانع ر لاقت رددنسانعم كليا لودع ندقح و

 یجب روند هرلمدآ راک ا زو كم هبیصاعمو مان آ تیاغب ( روحافلاو ) هدشنژو

 هرفو یک راجو رجان ردراخ یعج روند هبیازو قساف ( رجافلا ) هلنیتمض رد رج
 رونندهرحاسو وداجو رووا قالطا همدآ رادلام نیکنزكی رجافو یک هبلط رولک

 قفا ییوص هدننزو لیعفت ( ریعفتلا ) رحاس اذکو لوتم یا رجاف لجر لاق
 ناقآ بوبانیق كب وص هدننزو هرطسم ( ةرعفلا ) رعفناف ءالا رغ لاش ردهنسانعم

 هضرا لوخو ردهتسانعم رعفنم نوسلوا هدرب راس نوسلوا هدض وح رود هن ر

 كناف ( ةردقلا ) رولوا رعفنم وردو رلیدنق آ ندنآ هلغلوا نمطمو زود هکر وند
 و لو رد یداولا 5 ه رشت و رونید هن رب ناقآ بوق ك وص یجدو هلم

 ( رعفلا ) رولوا رعفم بولک رلوص ندفارطا هتساروا هک رونید هن رپ ناتلنا وباي
 رووا قالطا لام قوجو روئلوا قالطا هلابحاو دوجو مرکو ءاطع هلنیتعف
 هزیسق ناوسن هلغلوا لودعم ندهرجافو ردیسا كنانزو روغ هدننزو ماطق ( راخ )

 ردیدآ عضوم رب هلنیتعف ( رغوذ]) ردکعد هینازاپ راردیا مانشد و بس وید راغاپ
 ردهسا هنسانعم و هرم ( هر ) ردعضومرپ هدنن زو هنیهج ( ةریعقلا )

 ثراح هدنزو رح 1 ریقلا ) بذک اذا یقرصلانف هعونم ةر 2. نلف و لاق

 بودیدیا ند هسکرخآ مدآرب هدننزو لاعتفا ( راجفالا ) ردیعما یس رف كنهلعد ن

 دعفا لا ردهتسانعم كلا عارنخا مالکرب ندنسهحم رق یدنک كرهیرکوادوخاب



۹۸ 

 رمت قفسش ردرابع ندنن رج نالوا رها هدقرمثم قفا كسم هدن رخآ كلل داوس

 بذ ردبا روهظ هرزوا لیطتسم لکش هکردذاک رف یرب ردسیکیا رفو رووا
 رولوا رشم هفاآ هکصردبا روهلن هرکصتدآ یر و رد و یرلکدید ناحرسلا

 هدریاسب كفلوم رارید قداص رغ اکاو رولوا مارح برشو لک ا هناص هدنفولوا
 هی نوهگ؛دلیا نش ینعب رف یەک ردلماف ینعجو رد ردصلاب هبعست و هز وک ها
 كکوس قفش هکردهنأنعم قلجآ یرب حابص هدنزو لاعفنا ( راعفنالا ) یدئوا
 بو انیقوص ند رب و فشکنااذا لیلا هنع رعنا و معنا رعنا لاقب روئلوا رعت

 قرهراب هلفلوا رمئعم قش هدنم وهم كرلا وب لاساذا ءاملا رعنا لاقب رد هنسانعم قغآ

 ازامو نوسلوا ٤آ قدهراب یرب لرکو قمدای قرهانیف درک رولوا هنسانعم قآ

 زوهظ یهاودو تافآ ندفرط ره راعناو رونلوا لامصتسا ید هدف آ هدنزوب رب
 هج ولکنم منا اذا اع یهاودلا ترعفنا لاقب ردلمهذسمهنسمانعم كلبا هج وتو

 لج را منا لاقن ردلمعتسم هنسانعم قلوا ریفو لذ و اطعو ربثک ام كمدآرب و

 رفت لاقب ردهنسانعم کوس قفش یغدو هدننزو لعفن ( رعنا ) رشاذ راصاذا
 لاسادا هالا رأت لاقب ردهتسانعم قت آ بویانیف ندرب وصو رعفنا ین حصلا

 م رکلاب عفت لاقب ردلعتسم هنسانعم اوا غیردیو لوذبم یاسحاواطع كمدآرب و

 زدهنسانعم قاوا لدناد هتقو رخ هل مک كنءهرمه ( راغبالا ) رشاذ راصومرکنازا

 الف ربا لاقب ردهتسانعم قلوب رجاف ییهسکربو رجفلاق لخداذا لجرلا ربا لاقب
 .نالف رذا لاقب ردلمعتسم هنتسانعم كمروتک ناوارف لام مدآرب و ارحاف هدجواذا
 كليا انزو پذک اذا لجرلا رغما لاقت رد هنسانعم كلعوس نالیو ربثكلا لائاب ءاجاذا

 رفک اذا لجرارغا لاق ردهن-انعم قاوا رفاکو ا زاذآ نالف رغا لاق ردهنسانعم

 لاماذا نالف رغا لاقب رددنسانعم كليا لودع ندیقسم قي رطو قعاص ندقحو

 ( رجلا ) هطبلا اذا عوبنیلا رغا لاقب ردهنسانعم تليق راکیب دريو قخانع
 لوقرونید همدآ نک تقو ندنرزوا ردق همش ع ولط ندنماکنه رے هدنزویسحم

 هنتمانعم قي رط رونید هرللو هدننزو باتک ( راعفلا ) راغالاوذ یا رغم تا

 اذا اراخ اه رحاف لاق ردهنسانعم كليا روش باکترا رولوا ردصم ندهلعافمو

 شی رق نيب تناك مرا رهشالاق ةرخا ةعبرا راعفلا مایاو اعم روعفلا کترا

 الرجب اولاق مهولتقالف سیف ىلع ةریدلا تناکو نالیغ سیف نب و ةنانکنم ايع نمو

 یتموع ىلع لبا تنک ] ثیدخاقو نب شع نبا وهو مالسلا هيلع ىلا اهرضح
 هدزوا ینای كرپس بنک [ تلعف نکا م ینا بحاامو ممسأب هیف تیمرو راجفلاموب
 هلسغلوا عفاو هرجا مرح ريشا یسهلج هکیدلوا عقاو راغ هعفد ترد ب هلانب

 رلیدلیا لودع ند- ةج ینعی روخ پاکترا یشان ندنراکدلیا تمرح كته هک ای وک

 یا
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 ( راتفلا ) هراش رتفاذا بارشلا رفا لاقب ردهنسانعم كمر و و كلکشوکو قاقرف

 هتشن ادتا نالوا لصاو هغامدكندنسن نانلوا لامعتسا راسو كنهداب هدننزوبا رغ

 هراتف تربتخا لوقت ردهثشن ینیدراص بوهرواف زونه یغامد هکروند هنتیفیکو
 یفمرپ تداجش نالوا هداتشک هلقمرب شاپ هل سک كناف ( فلا ) هنوشن ءادعا یا

 نیبام وهو رتفلاپ هساقلاقب رونلوا ریبعت ءرس هکروند هرادقم نالوا قییام كنحوا

 هب هنسن هدنزرط هرفص لوش هدننزو هفرغ ( ةرعفلا ) ةربشلا فرطو مارمالا فرط

 (ةرتفلا ) رونلوا ریبعت رب هدیکرت رونهلانوااکا بولپروا ندناربپ اه رخه روند

 ماکحاو جو رونلوا قالطا هنامز نالوا هدننیام ناشیذ ریمغی کیا هدنزو هر
 [ لسرلانمءرنفلع ] ىلاعت هلوف هنمو حراشلا لاق نوهغیدل وا ینوکستقوكنم وام
 هلیغایا مدار دن رژوا هک رددآ قلاب سنسار هزنفو لوس لغ نع لاع کا

 هع وب هکرید حراش نزلوا لئاز هجرت رولوا ضراع تلتسم ها هتغایا هدقدصب
 رک دید و هدنزو تنق ) قلا ۱ رددوح وم هدا ده الاح زدقلاب یرلک دد هداعر

 .سزفلا.رتفتسا لاق ردهنسانعم كفلکد یمسق تآ ( راتفتسالا ) رود, غل( نالوا
 هک ردیفدامو هدنن زو رود ( ربشفتلا ) ردطاغ ىر هەن ر سا هدر وب رچسا اذا

 یرهوح نولاخر هدنن زو لس رو ۱ ردناد ر قره تاتک کیدلبار ربیع زیفد

 طض ها مک ید یرب نا هکرید حراش ردشلیا طب هلل راک اا یب هنهو

 ( نب رکتفلاو ) هدننزو رهضخ ( رکتفلاو ) هدننزو مصنخ ( رکیا) یدلیا
 ثفاکو یوکس كناو یرسک كناف ( نب رکتفلاو ) يع كفاكو یئالث تاکرح كنا
 هلاهثلثم یا ( روئافلا ) رود هیظعو بی ما لوقلع ههیهادو تفآ هلی

 هکردیمسا ناط شط لوق ىلع هام تک رونی د ناق نالوا: رب رعت نکل هدننزو روفاک

 0 ردي رعف یس ہ راق نا وعشت ناڪ شط رود جد ییس ردقج لوا یحیسرت ماعط

 وم هلوا شلزود ندنوتل اي ند ثم وک ای ندرهرم ی هک روتند هل سس لو

 هدا لا طارمشا تیدح قو ةا اا ق لاق ردشلبا چک هثن دح :هتبسا هلکنو

 جم و باب قلطم کد ۳ دوخا رو اف و ۱ دهضفلا ا نوكتو ]

 ردیدآ 2 ومو روتافو ردد وهعم فرظ هکر وند هب هیط ابو ردقح هلوا باق ناسا وا

 نشد یسهلوقم یمارح هک روند هب رایسکب دنب ردو « رکسعیب زوک نالوا هد ردح رس و

 رون دهس وساجو راردیک بو روس نت فک هدنعض یرلءفد و دیر هدکدلیا روهظ

 هکربد جرات هتسانعم طاس روند ههو دو رد هنس انعم هب رو تل زمو هنا و

 طارد ع لو 6 دحاو ر وئاف لع مهدول وش اذهلف ردط)غ یس رهن طاشز

 هب هطاوق و هعانح زو 4 ةت اعم ردص روند ا اا دحاو ۱

 کروند هنکلن غور كن ر ٫ حایص ین ۱ ب ح ابصلا ءوض هد زوزحز ) رعفلا | رونید

 ۸ یا بقا اب هنر دپ
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 اره کیدید ردبا زه یمسف یدک ییهراف نمی اه ز4 ةرهلا هدنباوج هدن رک دلی

 لئعف هاد یدوب هلي كلا ( :رزفلا ), یدلیا لحاك | هفلوا هنسانعم فص
 هران هنیعا هدنن زو فک ( زدلا ( روند هب هص وص ځد نالوا ضرام دس دیک لب

 هد زوهح رف ( ةرثفلا ) ةرأفلا اهيف تعفو اذا رف نل لاقي رولی» هیت شود
 ( یا ةرافمو ةرثف ضرا لا روئید هر قوح یسءراف هدنن زو هدسام ( ةراقلاو

 لاقب رد هنسانعم مزا یرب هیوکس كءرمهو ىه كناف ( راثلا ) ءرافلا رک
 البا افخاو نفد ی هتل رب هررو + رفحاذا ثلاثا بالام اراف بارلا راف

 نوعلم مای او نالوا رڪ هافخاو هفد اذا ىکا راف لاقب ردهن ساهم

 (ةربفلاو ) هدسنزو همام ( هراوفلاو ( هل رسک كن ( ةرثفلا ) ر دید انعع وب

 ولردرب رووا فیفح یزاهزمه یهاتو هدننزو هبنع ( ةرثفلاو ) هدننزو هی رک
 جالو بو دا خه مرکسندک لب م عج نم هلا اهرخ یدوس هکر وند هدمامط ب اما

 دیزپ رأاف ندیعس رددیماسا ف كناف ( راف 1 دص وج و هسخول ردا

 روهلف ( روتفلا ) ردیدآ هدلبرپ نددالب هینیمرا رافو ردیه كلدح مان نوره نب
 تعالم هرکسندندشو تنوکس هرکصزدندح هندنرب هلی كاف ( راتفلاو ) هدنزو

 لاق ر وثل وا ریپعت لفل مس رو ا۵.هش وک رد هنس اتوم قوا بانو تش بولو

 هدش دعب نالو ةلح دعب نكس اذا یناشئاو لوالا بابلا نم و اروتف * یا رف
 یرار> كيوص نیغ رو  NDکساذا لا نف لاق رد هنسانعم قلوا

 هلا زف ییدنسن رو ردشابا صیصخت فلژم نکیا لخاد هدلوا یاتعم راتعموب هرح
 لضاقم كمدآر روتفو هرتش هلاک اذا یشلارتف لاقب ردهن-انعع كمعلوا ها همسیتم:
 تنال اذا اروتو هغج ف لاق رد هن انعم قلوا زس رف یاد تیکه یاتفاو

 یا هلل | هرنف لاق رد هنسانعم قلق راف ی هتسن رب هدنن زو لیعف ) رتفلا ) فعض و لصاغف

 قلوا هدامآ هخهردغای هتم رپ بوکوح هدر ینیدنلو با هداوهو ارتاف هلعج

 ب رتافلا ) رطل اینو نكسو زیحماذا باعا رتف لاقب رد هتساتعم

 ہت مشج هک هکر ول وا فص وهزوک ولشقن تنصرتفو رگ "اف ءاملاق ردلعاف

 لاقي ردا لیلع یرلغاص نکیا هتسخ یدنک ردندنفاص وا بیام ةدید رونل وا رعیعت

 یحدوب ) روناقلا ) نیه-* فعضو روتف هيف یتعی طلا داع سيل یا رتاف ف رط

 لنجد ( زعفلا ( رد نمضم نیهغلابم وب هک نوونید هب وص شوا نکا یرازج تدح

 تأ قلاب نالوا هدندب رفو فعض یا رتفمویلا یمج لوق رونید هکلفیعض
 راق ندنسنرپ هاب مك كنهزمه ( .راتفالا ) روتید همولعم رادقمر ندلالغو روید

 قلوا مثح هتسخ نالغواو هقعضا اذا ءاودلا هرتفا لاق رد هنسانعم قلق ییعض و

 بارم هراش دوحوو هفرط سکناف هنوف تفعضاذا مالغلا رتفا لاقي ردهتساعم

 .هخا) رق
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 ناسحا ریشک قزرو ربخو لازا تجر هندابع یاعت قح رایغو هيا نم فنا

 لاقیومهاقسادا ینالا بابلانم ارایغ مهریغی رطع هللا مهراغ لاقب ردهتسانعم كلبا
 هعضناذا االف راغ لاقي ردهنسانعم كليا عفن لاصیاو مهاطعا اذا ربع مهراغ

 رونید یک ا ولتیح ولت ريغك ردفص و ست هدننزو نا +< ( نارغلا )

 رویص ( روسیلا ۱ یک لاک رولک یرایغو ی ؟ یراکبس رولک یرایغ ج

 هل نا 1 تیدطاقو ح راشلا لاق هلنرتعص رولک ربغ ىج ۳ جدو هدننزو

 ىج ردفص و یدو هدننزو ح ابصم ( رایفلا ) شحاوفلاب یضربال هانعم [ رویغ

 هدشزو یراکم ردیرایغ عج هدننزو یرکس روند یریغ هدننوم رد ربیاغم

 یسهحوز مدآرب هلرسک كنءنمه ( ةراغالا ) ردربغ یج هن روند رویغ كاذک
 ردم زلتسم کمر وشود هل رغ نالوا هجوز گرام قلآ ید هحوز رب هرزوا

 می هدسننزو هلعافم ( ةرياغلا ) تراغف اهيلع جوز اذا دلها لج لا راغا لاش

 .هرباغ لاقب رونلوا رببعت كليا شکد هکردهنسانعم كلبا هلدابم هدنسالماعم ارشو
 ردهنسانعم كعديا هریذذ هدننزو لاعتفا ( رایتغالا ) هلدابو میلاب هضراع اذا
 ءاج لاش رونلوا قالطا هبذاک ا ( ريغ تاش ) راتما اذا لحرلا راتغا لاش

 ندلعاقم هک رده باتعم لا ءدننزو لادخ ( راف ) تداک اي رق تاب
 هدفلس رولوا مسا رایغو ردم ولعما یهجو كنسلیا دارفآ یو كفلوم ردراردصم

 یک یرناسو راز رییس تمالع رب نوعا زابتما ص وصحم هاش ا دمت لها

 فاع هسابل كلر هنشود كن رتسابل تسوا هر وک هنغیدنلوا رک ذ هدناهما ضعب

 قالطا هنیرلش وباپو تسمو هنبرلتوسک شاب الاح یدیا رکید هنسن هجرادقمر
 هدننزو هبنع ( ءربغ ) ردیسا یس ف دز نٹ راح هدننژو هرم ( هربغ ) رونلوا

 هک ردم ولعم لينوكس كنه رمهو ىحف كناف ( رأفلا )  ءافلا لصف # رديمتا لحررب

 هنعرواک هرتفو هل رسک كلاف رولک نارتف ییج روند شوم هدیسراف روند هناچ»
 رک ذمەرأف هیاه ردص وصخحم هرک ذم یظفل رافو هدننزو درص رولک روفو هدننزو
 نوجا تدحو ءاه هدءهرأف نالوا رک ذم نکل یک هماج رول وا قالطا هشومو

 اد مرأفو ردزباج کرت كاس رک اتش هروکم هاب تح راش ردلغا قلوا
 ودل برس کردیم تر سر نوا رام دن

 هتک اینم هرافو ردیدآ ره عونرو رولوا ع ۳ هن هدقدنلوا كر پولی ا

 نالوا باوص دوخاب روند هکتسم هفت راف زساهو "هتسانعم كسلا هان روند
 هلذفلوا قالطا یثات ندنناروف تكنسهحمار هکردکلعا رک ذ هدنس هدام روف نو
 “هکر دندشاطل و ردعفاو هدتنیه رافاربز رد ەدى وا زومهم لوقلعرول وا فوحا

 لاژس ود :نسنمردا هوفت زومهم ینسهک زاف قم رافلا زمهئا ناار
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 .نیدش و زاما فی رعت بک هاثفاشا ه4فلوا قدشو لو هدماهبا كنسهلک رخ واو

 رول وافرعتم هلغلوا لئاز هیلکلاپ دواب شرام فعض هشمابا هدقدلوا عقاو هدب
 هدندلوانوجعا اشتساو ردشاوا عقاو هدنسهب رک هبالا [ مهیلع بوشفلا ربغ ] هکه ت

 هدنمالکدیز ریغ موقلا ءاج سپ رولوابرعم یا عا كانال نالوا ء رکسندنس هک الا
 یسلوا نوجا ادنسا بولوا تفص لصالاق ربف ارز نسردبا بوصام یربغ
 هیفص وو هی اذتسا نسردا زوج یفروبصن هدنمالک دز ريغ دحاءاجامو ردیض راع

 وبشا مکه ردزیاج یسلواآینبم هرزوا من هدفدلوا فاضم هبیبم یسهلک  یغ هرژوا |
 عفاو هديب * لاقوا تاذ نوسى ةماج * تقطا نا مغ اهنم برا من ۸ ۾

 وبشا كنيرلتشح هنع لا یر تبان ن ناسح هتسانموب کرد جزم ردشلوا
 دل ادب ین ۷ هریغ هاوس لدعب دلش یدل روک اور قفوا بل یلکشم تب

 ربغ یظفل ی ردلصاح مارم هلعاجرا هیاوسینریعش ریغ هچ رک ه ایداه لیلا |
 رولوا نیعتم مارم هللا لج هنسانعم نیع هدارو هفلوا نددادشا هثب راتعم نیعو |
 روللوا رببعت قلزو نکرد هتضانعم كمود هلاحرب ندلاحرب هدنزو لعذت ( رغثا ) |

 رول وا ههجو ییا ریغتو رییغت هکرید ح راش لوح اذا هلاح نع "یثلا ریفت لاش
 لوقت هلمو رولوا هلیهح و قمالوا ضراع هناذ بوللوا رییغت نروص كئيشرب یرب |
 لوقت هنمو رولوا هلا لیدبت هربغ یربو ناک یذلا ریغ ءانب ایا اذا یراد تربغ |
 یر هشت رب هدننزو لیعفت ( ریا ) به رقب امهتلدبا ادا قبادو یالغ تربغ ۱

 هرخآ رو ناک ام ربغ عج اذا "یشلا رمغ لاقب ردهنسانعم قمزو ندنتروص یلوا |

 هدیکرت هریغب ینعی هلدبو هلوح اذا "یشلا ربغ لاق ردهنسانعم قلق لیدبو لیوحم |
 ربغو ردعسا ندریغلو ربیغت هدننزو ربس ( ربغلا ) رونلوا ریبعت هللا كمشکد ندنو |
 ( ةربسغلا ) هادو اذا ارمغ هريغي هراغ لاقب هتسانعم كمربو تيد رولوا ردصم |

 هدننززوبنع رولک ریغ ییمج رووا ریبعت ابنوخ هگرونید هعد ردعا هلبسک كنيغ |
 ( ربغلا ) ةيدلا یا ةربغلا هنم لبق لاقب ردشغلوا قالطا ندنفیدل وا نعضتم ىبهلدابم

 یا ریغوذ رهدلا هو روشد هغا ز و و هغم ز وب ردععا ند رعیغت هدسزو بلع |

 هللا رفکینم ءاقستسالا ]ا ثیدح قو ةياهللاقو ح راسشلا لاق ةربغم ثادحا ود

 كلوق نم مسالا ریغلاو داسفلالا حالصلا نع اهلاقتاو لالا ریفتیا [ ریفلا قلی

 روندهضرا نالوا قسم ( ةرويغلاو ) هدننزو هربسم ( ةرعغلا ) ممغتف "ىلا ريغ

 رک ذیساک ردندنسانعم نلاسحاو هربخذ ول و هیقسم یا ۶ ةرويغمو ةريغم ضرا لاش

 ة0 هدننزو باتک ( زایغلاو راغلاو ) هيحف كراك( رتغلاو ةربفلا ١)

 راغ لاقت روتلوا ربت قعافسف هک ردهنسانعم كلیا تیج ندتلاح كحهریو للخ |
 اذا عیارلا بابلا نم ارایغو اراغو اریغو ةريغ راغت هيلع یهو هنآرما ىلع لجرلا |

 فا

  aaaست ۱
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 ا

 ( راتغالا ) رونلوا برض هدنقحهنسن نانلوا فوخ یر وهظ ترم و لی توت دا"
 (ةراوفلا ) هبعفتنا اذا هب لحرلاراتغا لاق رد هتسانعم كلبا عافتنا هدننزو لاعتفا
 تضرارب هلیضكنيغ ( نیروغ ) رده رقرب هدتناي لح مان نآرهظ هدننزو هیاعس

 ( رواغوذ ) ردیعسا ه رقرب هدنساضق كنب رهش ورم هلیعط كنيغ ( نایروغ ) رد دآ
 ( روغلا ) ردندنع لایقا ءاوذا کرد ریما رب ندکلام ی نابلاوب هدننزو رحاه
 هتد یا هروغ یطعا لاقب رول وا ادا هدنلباقم مد هک رد هنسانعم تيد هدننزو بنع

 ةربسلا یا ةربغلا هموقل بالج لابش روتید هیمربخذ لك كنيغ ( ةرعقلا )
 هدیکرتو نخ هدیسراف ردکعد ادعام هک ردهنسانعم یوم هس كيق ( ربق )

 ريغ رطضا نف"] یلاعت هلوقک رولوا هنسانعم هیفا ءالو رووا ریبعت هبا هکزوا |
 رولوا نوحا انثتسا هکرولوا هنسانعم الاو ایغابال اعباج یا هالا [ داعالو ع
 اضفل ةسهاکو ردمزالم هتفاضا هدانعم یسهلک رغ وبشاو كربغ دحا ینءاجام كلوقك
 هسیا ردنامدقن یسهک سیل هتسیدنکو پونلوا مهفیمانعم رک | رولوا عطقنم ندتفاضا
 ضع رداطخو نل یرللوق ریغال هلا یطیلست هيفا ءال كساب هک رایدید رلضعب و

 ویشا كراش ارز رددیج ريغ ین یرونما بیکرت یعی لوقو كروك ذم ۰
 دراو هدنتب * لات ریغال فلسا لع نعل * انب ر وف دقعا وجت هبایاوح ۾

 جاجا هلا موق رم تیب هدنناب مسق كلیھس حرش كلام ناو ردشملوا ع وسو

 |۶۱ قالتآ ۶ وبا تنوحرم قارنس یدوک ذم نک و مت زا او وا
 رع ل دعا ظافلا نم اهريغ سیل ناکم ناکولو سیل دعب ربغوالا تناک اذا لمعتسپ
 موهفم كنيفا ریسهحرک ردشاباذخا ندنن رابع * عاعلادروم كلذ زواجءالو فذا

 يع وع مدع كنغيدلوا طلسم هیفا ظافلا ادعام ندنظفل رسا هنس هک ريغ ندنمالک

 روت زم مالک هلغلوا ع وع ندموقرع رعش هرزوا روک ذم هجو نکل ردیف

 سیل هک هلیعفر ربغ رود اهربغ سیل ةسشع تضبق السو رداکد ازس هنافتلا

 هلریغ رود اهریغسیلو ردهدنریدقت اط وقم اهربغ نیل ردفوذح یر كاس هک
 اهریغسیلو ردهدنریدقت اهربغ ضوبقلا سیل رد رمضم یعما كنس سٍل هک هلیصف
 رده راعضا كمما كلذکو یتوبث ةينو قذح اظفل كهيلا فاضم هک ولكف روثید

 ردلغخ قل وا دیاعاوهیبانب یک یس همد هدنروص و نونالپ ءلع رونید ريغ سی و

 اریز رد رلبهاذ هنسلوا هيا كنهعض نورخأتمودریم ردراو بهذم چوآ هدنآ ینعی
 هنسلوا ةي عا شفخاو يڪ یدک دم و لبق ردشلوا داشم هنایاع رک ربع

 بویلوا ناکم مسا یک تحو قوفو نامز منا یک یرلەلک دعب و لا یاد
 یدلوا بهاذ هلاقحا كيهحو فورخ ناو ردهدنسهل ربم یرل هد ضه و لک هکلب 1

 رد هيا عا یسک رح هدرلتروصوت س هلبصت روتیداریغ سیاوهلعفر روند ریغ سلو
 ستم ال
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 | ةريفلا هلأساذا یلاعت هقاروفتسا لاق رد هنسانعم كلبا زای « مخذوداز ندنهاکرد
 هتسانعم هل اف روئبد هنس ووا هلولیف ( ة رافلا ) ساک ارایش هل راغدقو ةربملا ىا

 نو رگ ن :ریغم ردندیماسا هدشزو هردم ( هریغم ) رود هتفو راه فساو
 ةريفمو لفو نإ ةریفمو هبعش نب ةريفمو نال“ : ریفمو ثراللا نب ةريفمو سنخالا
 ( :روفلا ) رلیدلک هریک تاوذ ندندح هدنمان هربفمو ردرلما رک هبا ماشه نا

 رونید هنسوش وا هلولیفو سما یا ةروغلا تءلط لای رونید هشنوک دشزو هرم
 هب رقرب هدنناب یسهزاورد كنپ رمش تاره هلی كنپغ ( هروغ ) ردیدآ مضومری و

 مگ هدنزو روس ( روغ ) هرزوا سايق رف روید یبروغ هددت ردبدآ

 خت«یکیانوا هک ردیعما كچلوارپ هدندنع مژراوخ لهاو ردبدآ هیحان رب هدنساکلوا
 ( روافتلا ) روند هنیرادقمیم ترد یرکی هيض كنيس خو رول آ هثسسن رادقم

 ممضعب راغاذا موفلا روافت لاقب ردهنسانعم كليا نوض هنب رب یر هدنن زو لعافت

 ها لا لوق هنمو ردیدآ وصرپ هدندرو بلک وب هدننزو ريب ژ ( رپ وفلا) ضعب ىلع
 نالوا یربما هربسح ینکاج هرب زج ردعدق رون ص لثه ٭* اسوا رر وغلا یسع *

 هبهری زج یدا ءاب ز یقلو هلن یعسا هک یر هنب رپ هدکدلیا لتق حاضولا هعزج

 یدنک یهعرج هللا لاو رکم رازه بوشود هنندیق یافتنا كنبردبو یدلوا هکاح
 یدع نو رع نالوا ینکی هدکدلبا لتفو بلح هتفرط نوحما یافزو عابطا هنفن
 هنص وصخ یافتنا كنسدنفا ربصق نالوا یرب زو كنه« رج یدلوا نیشناج هدهرهح

 دکای وکو عطق ینفنا هب رابتخا یدنک نوجا كليا هتفیرف ییابز پودیا ترشابم
 ' هنفرط ءابز هلیروص رارف ینبم هنفیدلوا هدادصق كليا مادغاو لتق ینسیدنکو رع

 لصاح مات نانیمطا هایز هلکلایا اعدم تابثا هلیفنا نالوا ح ورجم دهاشو ءاجلا

 ترا ندفا طا هلیلاع ءابز هلغا وا راذک راک هدنناذ یدلبا برقم هننیدنک پولوا
 ورع هجا اهن یهر وب زم داوف یدلیا تأراو داربا او داوف رفاو یتف بویلش

 الشیا ما هدعب یدیا ردا اطعاو ضرع هیاب ز هدنروص خرو بلج ندشنباچ
 هعتماو لیمحم هرهود پود هیعت رکسع لس مرا هقودنص كيب هدکدلک یسهیفاق
 رکم ءاز هلکلیا لودعهتعسعوص ما ریوغ ندتسارهر هعفدو بودیابالتحا هدنروص

 هدکدلیا هدهاشم ی وقرم عضو هلغاوا ردا اشا یندورو كلهلفاق ندراصح یوراب

 لخادهرهش لصاطاو یدلیا هوفن یرویزم لوق نفلوا ضراع هشدخومهوهتورد
 ندنظفل سأب یسهلک سویا رایدلوا]لصاو هنفرش ماقتناو هنیک ذخا هللا لتق ییابزو
 رد رفصمالراغ ری وغ عفاو هدموت ملثم ضعبلادنع رد هنسانعم تنمو تدش ردعج

 یلع بوکوچ هنیرلرزوآ نکیا نکس هرجا راغ تاچوکر ب رلمدآ رادقمرب هکردوبیلصا
 یدلوا لش برض هل رللوا كاله یعلح هلکلیا موعه نشد یناهکا لوق

 ےس ا سس
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 1۳ نا لارو لاق رده ساق وا
 ۳ ۳ روج لاش رب من بیا DEY هد رول نم تئوو

eی ووپ  a۱ ا5 اروغ  

 1 و روید هزب درب یو 7 ۳ ندایف A نابه بوم وا یو د

 اوف نالوا هدفا ارا ر بل کش و دودا رود هز قعلاو ر ولجت ك دغا

 راوغایج" روشن د هنکیلدو هنا یثحو د وحلا 0 هرب نایطم قارون وا

 ۳ DESÎ رت یا تان رع ۱ زاغو یک ناريجو راج رولک ناریغو

ESD O NTE1 نالوا هدنفلارزا كيب رلکتک هک یا و 2  
 0 ۲ ۱ لاقي روند هریک عج نر را 1 قالطا هد غا دوخاپ هوي ا ۱

 اهتفد و و هنخا رپ همصآو ا نم زس کلا ما یا داغلا فار طالانم

 .بودانیف ها وص یر باد زدقفو ر ده یاب ود رولی راقحغ اب ندن 1 کیم

 9 1 E نوت ز سە راصع و E مزا دوا رر ول ١ لک هنیرزوا

٤ etا  Eهتسانعم ایم ی هز روت ا  E۳  

 ESEREN | e روند i نوش ا ١ او ۳

 رو 8 | هیشاتعم ەر رونید هکب وک هراغو یدنلوا رکذ ییدلیا منو

e E 91همدا نالوا رد تو و  a 9 î 



 42ر 1# 1 هر 2 9
 ۲ تند دوس اممم هد

 ۱ ۳4 ین اروژفو a ۳۹ ۷ لار غ لاق هدساتعف كلك کد شزا ۱

 ۲ ۶ رد هيس انعم گلمآ لود مرا هنر هد رو باتک راهش و وغو د وتو

 0“ کرد هنسانوم قاابد رب وص روضو دوا لغداذا ارایفوارووغو ازرغ ىش 21 راغ

 et اروا لس یا ضبالاق بهذ ادا ءا ارات لا روت وا ريم 9

 ۰ | هدرلخاطو را یا روغ ءا لاش رد زدم" 1 2 رود )وا قالا روق و د + وص

 ا رش شنوک روفو دایف و ی ؟ ہک رود هر كل همك, نالوا: رییعتءراقم
 و وار بس رایشو تپ فاذا اروءوغ و ارایف س 2۱ تراغ لاش ر د هما

 زی یاعت ها هزاغ لاش ددذوخأ ندراوغو 2 :د انف قلق ل ا ٠م ءفنمو

 لصا ال رابخ زراو ريوه مههتو طو بست مرباصأ یا ارابغ مهريغي و مهدوي
 | قاوا دنشهمو هدایز کلیسا كنارهو یدلوا لدبم هاب واو نرحا هک رد زارق

 تیاضوددم هد ناکدنزو شاعنو هر دب دشا أذا راهثاراغ لاش رد هام

 رره مهلا نولوقیو قزمو زو: اعا یا مهراغو هقامهل راغ لاتی رد هنسانعمتلا

 :هدتشفو راب اە روغو اا تیک رب یر وا انو نقلا ۴

 9 E یروفلا ) زاملا فصنق ما ادا لجرلا راغ لاقپ ردهدسانعم یموب وا
 هک فا (e روند هند و هک كين رب . یک روغ هدننززو

 Rida 1 ربت رتو روغلا قااذا نلح ربا راغا لاقب a هروغ ضرا شدو

 ردادتسانهم تاکوب كغ یهو باو یالاق لغاذا لچ رلاراغا لاق رذهتسانعم

 لاقي رد هتسانعع كلنا تحایسو ریس هدرایدو ضر :او هلتفدشاذا لبطاراغآ لاقي

 ةراغ لوثلا لع راغآ لاق رد هنشانعم كلما نوو ضرالاق بهذاذا نالف رانا
 سو هجاط ردردصم محاندهراغا هراغ هکرید ح راشلیخا هل مفداذاةراغاو
 | || عن تآ هاو رودلوا لاتو عضو دنعقوم ردصم مسا اضعب یک اذیاو ینا و
 ۱ E دتسا اذا سرفلا راغا لاق ردهنسانعم كعرکس بولی هلتدش هدنناح راسو هدنونخ
 : 7 اهر "رو هاهم لک ءدادما نوا ترصن « کو موق واهغ و :زاغاق هودع

 | پاتشو,تعرسو نالفینب یا لاقیف لاب یدغیدقو هویصنیل مههاجاذا نالف یندب دب راقا

 ]| تاک رب ۶ یزبثل جاف مهلوق هنمو ردنا یزار a اتعم و را كليا

 | ددیناشا ثنسهپ نخ عولط دارع ردغاطرب هد هقلدرم ریبن رهنایا عزسن یا
 ۲ : تک نوه شضرا یدوب ددنزو لیعش ( رب وفتلا ) یدنلوا نایب هدب رافوپ هک هش
 . لاقیردهتسانعم | قعشغوص بو روصو روفلا یا اذا لخ لا روغ لاقي رد هنسانعم
 | اذا سما ثروغ لاقی ردهنسانعم كليا بو رغشنوکو ضرالاف بهذاذا ءاملاروغ
 | رابنلافصنف لتداذا لجراروخ لقب رذهتشاتعم كم رک هنتقو راب فص و تب ر ظ

 1 ا SR لوزن هرب رب نوعا هلولبق هدنتقو رامن فصنو 1

1 

5 
۷ 

AG فصنق 
 ر
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 بس رس سس ۳۳

 تارتحافرنف یارطا ف رغا لوقت ردهنسانعم كك هلو هدقدلو تنوکس یلیسا
 لوس رک كنیغ ( نامش )زدی ور( تیفه )۱

 ا یررب قالتح هلکن آ هدقدلشب هغمالتج بویکسا یاب هکروښد هلاقتوط
 لاق ردهنسانعم قالاق وط یرارب قالتح كلاي هدننزو هحرحد ( و رعمعلا ) هلوا

 ردهنسانعم قمردلوط ییوص رومی لحرو ایسنا لع لعح اذا سوقلا رعمغ

 كمہعا ردي قرهلوا مدو مدو نوصو اه الم اذا هضورا رطلا ر مع لاق

NSلاکا هدننزو لح رفس ( رذیغلا ( هع رح عبا اذا ءالآ ری لاش  

 بول وا نادانو نهذ دنک و روند هیسک نالوا مظتنم انو طلتحمو هدیروش لاعفاو

 اذک و هلاعف و همالک یف طاع یا رذیغ وه لاش رود هیسک نالوا . ا مهف "شرب

 روشید هاوجحو پات و بآ رب 11 مرو كزال ولناج ولئاو هزاو رو اثیش مهفنال نم

 "یشلارذغ لاقب ردهنسانعم كوا قرهلوا رفاو یهتسنرب هدننزو هج رحد ( ةرذغلا)
 میراتویراخماا یهتلایسوم نیسیع ندنبلدحم هدننزو رادمد ( را ) رک اف هلاک اذا

 لفغم نغحو هدننزو طبالع ( ریفاتغلا ) ردنرلبقل یراخملا دجا نن دمع یحاص اراخم

 ( رثتغتلا )روند هنالترص ولو كبو لفغم یا رفانغ لحر لاقب روید 0

 ءالاپ ثنغت لاقب ردهنسانعم كمحما وص نکیغو انشا هدننزو ج رح دت هلا هثلثمیات

 ردهنمانعم قلوا قوح یربلیق كشاب هدننزو هج رحد ( ةرثنغلا ) ءوهشالپ هب رشاذا

 بدنج ( شثتفلاو ) هدننزو رفعج ( رثنغلا ) هرعش رثكو قضاذا هسأر رثنغ لاق

 ژنغاینول وقب رذندمانشدو تس تاک بیلا نی دوو فف ( لاو ) دو رو
 هکر دندنس ه دام رغوي ارهاظمثث وا هیفسوالیقثوا قجاوا لهاجاییا رثنغایو ثتغای و

 هدننزو ذفنق ( ردنغلاو ) هدننزو بدنج ( ردنغلا ) ردهنسنانعم تلازرو تلافس

 یا ردنغو ردنغ مالغ لاقب روند هلاوج یسپ را جګ ندکزانو رت ولناج و ولتا
 یرصبلا رفعح نب دمع ندظافح ردنغو ردنغاي جلا مر لاقیو معا ظیلغ نیس
 هيلا وم هلکلیا لاوس راثک | هدنسالما سلجم كحت رج نا ندحاشم مالعا ردیبقل
 بقلم هللا ردنغ دعب نم یتبم هنکیدلیا راسفتسا ندنمارم هلیناونع ردنغاب د« رام

 رار د ن هدیسراف هنسانعم رعق رونید هند كن هتسن ر هدننزو روح ) روغلا ) یدلوا

 تاذ نالوا لصاف دح ننی دح هلا همام ر وغو هرعق یا هروغ كرد ال رح لاق

 رونلوا ريبعت همامتروغالاح هکرونلوا قالطا هضرا ردق هر ندلحم مان قرع
 .رونلوا قالطا هضرا نالوا هبکناو شیلا یرغوط هنفرط برغ ند هماہت اقلطمو
 ص ع” رف ییا دکر دیمسا كعض وم ضفخءو قعلارب هدد ناروح هلا سدقو

 هیودعلا ونب و رددآ عضومرپ هدنراید میلسوتبو ردلقشم لوط هفاسم هاحرم جواو
 یرلکدیدر وغ رولوا ردصم هدننزو دوعف ) رووغو روغو ( رددآ وص رب هدندرون



 هدننزو .لعفت ( مثلا ) سقف ادا لج زا رفا لاقي ردهنسسانعم قتلاط هیوصو
 ق٤ا ییوصوترتغا یک ةأرملا ترف لاق ردهنسانمم كم روس نا هم ز یدو

 ناناوا رک ذ راوطو ورم اذا ترا من لا رد هنس انعم كمما زآ لدن هح رد

 ربا تلك | اذا هیشالا ثر ھت لاق رد هنسانعم قمالتوا توا یرلک دید رب 1

 رلاب برش اذا لجراا رفت لا ردهنسانعم كما وص ها حدق یراک دید و

 (ةراغلا ) رونید هنکچوک كب لوق لع هریغص حدف هلوکرب هدننزو دص ( را )
 ةراغ ءالا رغ لاش ردهنسانعم قوا ربلک وص هش ( :روغلاو ) هبعف كني

 ندوص قوج ییرمش هليسهينب لعاف مسا ( رقغلا ) رثک اذا لوالا بابلا نم ةروغو
 قالطا هشوخ سو ةرفلا ىف برم هد ناک اذا رفع لع لاق روشد هجاغا نالوا

 زونه بویفلوا هیقن هکرونید هیادغب لوشو نارکس یا رقفم لجر لاقی روئلوا
 رولا هردشب ناکو قلی ۸ ینمی همش ناك اذا رخ ماعط لاقب هلوا شلاق هکیک
 لاقپ زونلوا قالطا همدآ دوجو یو مانک نایاوا یاشو ترهش و مان ساللا نیب

 لوفلع روند هبهاریو هبا رخ هکردبلباقم مام ( اغلا ) لماخ یا روش لجر
 رووا رعت رو: هک لوا شم رک نابص بولیکوس زونه هک روند هش را لو

 ةرماغ لذت لاق رود هنجاغا امرخ نایلوا ج اتع هفمرا وص هلیاه ( ةمافلا )
 لاق ردهنسانعم یتضهو تدش هدننزو هرم ( ةرمغلا ) يلا ىلا ج اتحمال تناك اذا

 دونید هنیرب نالوا مظععو محدزم كن هنسن رو هدش یا هنتفلا ةرغق برضی وه
 ( يماغلا ) هلرسک كنيغ رولک راغ و هلناحف رولک تارغ ىج یک ینیکنا رحم
 ردنا افلا هرلشبا برصو هندش ینسفن هدننزو ثدح ) رغملاو ( هرس هی لعاف سا

 دومالا زاغ ىف هسفنب قلی ناک اذا ریو ماغم لجر لاق رود همدآ نالوا
 سقفا اذا لجرلا ریغنا لاقي ردهنسانعم قلاط هیوص هدننزو لاعفنا ( رایغنالا )

 هدننايم دج هلا همابت هک ردبدآ همچو لهتمرب هدهکم قیرط هدننزو هرج ( هرغ )

 بالک ونو هکر دیدآ مطومرب هدنب رق قرع تاذ هدننزو زیبز ( رمغ ) ردلصاف دح

 هدنرابد دم هدن زوباتک ( رابغلا ) ردیدآ وصرپ هدلبح مای ًاحاو ردعشض وم رب هدنراید

 هدندالب .دسا وب هدننزو نالص ( نارغلا ) ردعضومر ( راملاوذ ) ردیدآ یداورب

 (ةرغلا ( ردیدآ وص رپ هدندرو ی-ھق سع هدننزو هب رج ) ةبيرغلا ) ردعضومرب

 هلوک هکرددآ پون هایس عورو روند هلا نیعسالپ یربفز تا هدننزو هحرف

 كليا یر دوخای عفد یهتسنرب هدننزو لیعفت ( ربغتلا ) رریک یمق هیراجو
 كجوك یاد یثا ندنتلق كیوصو هامروا هعفد اذا *یشلا رغ لاقب ردهنتسانعم

 الا قيضل حدقلاق هاقساذا هس رف رغ لا ردهنساتعم قمراوص هلیسهلوقم هطاوق

 ك ثكناوه هلک كره ( راغالا ) رددآ 9۳ مشومرپ هدتنزژو درص ( رغوذ )



 ۳ ۳1 ۳ یا مهر و ا i قاب وا

 قالطا .دمدآ راکماخ و نادان شالا قبس یت هک ی 17 ا
 1 غو يال تاک رح كط هدانعم و نرمال ۳4 بغا یا لاا ل

 E ۳ 9 0( نا یف كنو واع ن 2 ۷ داخ ر

 E ا ز 3 زالمش و :A 19 i وص ر ا

 قالظا همدآ ناصبالا زرشک و مر 5و م :تیاخب ی كلا قالا روب ءادرلا

 زا موذنم نم. ةر وخلا ند نی ره فورعلا" راک یا قلحلار عو اا 8 لخوا لاقي

 0 : رکو یخ ءادرلار ا یدلبا شی وشت هدن وب بیام 1 حرراش روو راغ

 ۱ .دولوا ردصم رغ و رووا قالطا همدا قالغا عساو لدا رد قلعا رفوب ناتنعنالا

 : ها نما رع هما * غب لاق هتسانعه ثكعرو بوصضای وص E دوخاپ

 كنتوا ی وو هب وص قوح یدو هدنن زو زما ( ۳ ( ءاطغ اذا و

 هتد لوق ىلع روند هنس هاد 3 كوا یدک ی راک بد ر | یسپ یسپ هرلتسوچ ی

 یرزوا د وخای هبهرضخ و ریس هحرادقمرب نالوا هدن ژوب ر 1 دواب ردیدآ كن

 تان هدنند تان هقبسشا رب زب دوخاب هخلن وا هزانو ریس نالوا شعرو قلتوا

 ( را e وو هر لاو )دلني ( لا لرولک را را یجب 9

uاا ف تلخ د لوقت ی هشات مر راو هایحفو  

 هت هار كا دف ( رغ

 ارغ ید ترغ لوقت هل ا ا روتید اهن ربفز نش
 روند هب هنیک و دقخ قع هدنورد و ناز مدا ا اذا يا ب

 دق وا لغ یا رو رظ هل 3 ل ۳ یج راڈزااج

 :بابلا نم ارغ هردص رغ لاش هشام ی نیک هدنورد
 زا لاعتفا ( الا )روند هت هم ی :

 ٠ || هب تلط اذا نا هو



 + یاف 4 ۳ زا سم
 ۲ 3 5 e ۰ 9 نوا پ

 SFI دژ 0 1 0 ۴
rT ۸۳ کی 

 ھوا و جرات رد REE HRN ین هب كاب

 نم ۱۳ ءایعالا نم ايفا غماج مس ۱ ٌهش.لا ةسیلاو ع ردنا باک ف

 زما سس یا اهن فا رظا عج سارا بروم عادس لئابق هلو اهطفل "
 ۳ مچ رد دوغ ام دنا م ولو هاج,یرخا لا ن نیل لک قرط لوس شم

 ۴ الاوز قرابیه هم ت تاک 4 ردذوخأب ندنساعم مس رفت و راد دام

 ANE راو ردش وم رادع ا هی یم 13 ۷ ردکی » یحدیا

 اب ارب اجا ژاج نولو قب رولوا كبد ع و قر هوا قوج ۸ رووا لاما
 ااو ةفاضإلاب رذنلا ءاهو ريفغلا جو ارفغ بضنو ؛اجا بف ۳ ؛احو 3

 ۱ N ااو ةريففلا ءا ۲ ةرفغلا جو رفالاو هتفاضالاپ یردولا ءاجو رفقا

 ناف: ؛ ا موعیش وو مهشيش اعیح اژاج یا :زقدلا ءابگو زيدل ءابو ریذغلا او
 ا فلخ دحاو دف ندراپدک و یر هلا زبك دف صان یھب نو ربثک ھو مم دعا

 او زدم ردععا مدبدنش هب وید « ز رول نم کو رایدلک یزاندا و الا ھا ك ر هیلیا

 ۱ تزل نف رولوا بوصنمیک رداصم نالوا لاڏ هنر ریاست خب ردع وش ود نصر وه

 . ]| دابتعا مدصم یریغ كپیوبیسو رولوا هدنکبس-ارتقف اموجس مرہ ترورم اریقغ هاجج م
 ۱ 1 | یدب زوج ,یتسلوآ عوفرم هدزوا تیرمخ هللا ریدقت طفل مه یرابا نیا رثیدلیا
 یک ربها: ءا هسیارلیدلک ماغلاب موف رکا هکیدد بول ار اف تلا یا یاو

 | و ترس هکر داش دول وا ع وفرم دیا ریدلک صقان رک او زولوا بوصنم
 وا ( ناجا رد هةي یو نی فا .نیماج رد رللاح لوام با هرکن ضعبلا ,دنع

 ۱ هی دقبص ندا نالپ- و مر ندنراج اغآ هشيم یک طفرعو ماع هکر دمنضانعم

 :دانفمو لی لرلپم ردر وفقمو رفغم و هدننزو ریتم رد رفغم ید رغم رولید هیمربش
 نونید هرب ول ریفاغم نابلوا رک ذ هیج كيه ( «اروفغلا ) هایم كرلیم ردرینغم و
 1 .یزوکذم وفم مدننزو مرکم ( رفغلا ) ریفاقم تاذ تناک ادا ءار وغم ضرا لاق
 ]| دون ملت ه هرنهاا دکی ناال ینلبا اذه * لا هتمو روند هناثو هجاخا نالوا

 ٤ 1 هیفو یانغو., جک مخ مدآ رب 2او دکلا دف تعب هدنعفوم هدایزو نلینش |

 EE رففقلاو ) هدننزو لعش ( تغلا ) رولوا بر «دقدلوا 1

 1 | نیا اذا رفع و لجرلا رغغت لاش تا كمر وش ود ریفاغم نابلوا 1

 1 ۳ دندیمانما هدنت زو یی ز ( ریغغ ( ردبدآ نولخارب هدنتژوا هنیهج(هریفغ )ریفاغنا
 5 نرو بانک (رافغ ونب ) رد نطب رب ( یفاغونب ) ردثدسح زاطعلا ریفغ نب نسح
 1 ۰. و ۳9 ( ةریغغلا" ( ردندرلذ[ ۰ ةنع هلایضر یدافغلارذ وا رددلیقرب ندداتک

 ۳ ۱ 1 ال رقبا ىا ةريفغ هیفاع لاعب ردهتسانعم ترغغمو وقع تاصخو هيچم

 | عوار لوف ر واق نالوا تبا هدنلصف زوک هدنزو ا رهوج ( رفوغلا ) |

۱ 



۸۰ 

 داتعم كقشاعو سكن اذا ىناثلا بابلانم ارفغ لوهعلا ءانب لع رفغو ضيرملارفغ

 هرابو هدیع داعا اذا قشاعلا رفغ لاش رد هنس اذعم تا تدوع یهودنآود رد ینیدلوا

 یرازاب یرثکو ترفو كلامربو ضقتنا اذا حر ارفغ لاق ردهنسانعم قغرآ
 كنءربه ( رافغالا ) امصخر اذا قوسلا بالا رفغ لاش ردهنیسانعم قعزوحوا

 اذا ع اتلا رفغا لاش رد هنسانعم كليا مس بوقوص هرحصا فرظرب ی هنسن ر هبرسک

 كم ریو رکذلا ی آ غعص یرلک دید رفقم رلجاغا یسهلوقم طفرعو ثمرو هزتسو هل دا

 هنسنرب هیش هرشق هنغروق امرخو هویفاغم تد رخ اذا ثمرلا فغا لاق رد هنسانعم
 رافغاکا هنیدم لها مشقلاک یش سلا بکر اذا للا رفغا لاق زدهنسانعم كکوح

 ردهنسانعم كليا زايا ترفغم هنهانک ندیاعتقح مدار ( رافغتسالا ) راردا قالطا

 بلط یا اعام” ییاثلا لوعفلانم راا فذح هایا هرفغتساو هبذنم هللا رفغتسا لاقت
 یدابع بونذ هدننزو رابح ( رافغلاو ) هدنزو روبص ( روفغلا ) هایاو هرفغ هنم

 ردندنسانسح ءاعسا كلاعتم یالوم ترنج ییع#لراپ یتسایاطخو بويع بودا رسا

 رونید هثیشقح هلوا حالصارادم هدننزو هربقع ( :ریفغلاو ) هدننزو هفرع (ةرفغلا )

 او روک ا معد نا ینینیاع حصا یا هتریغغو هن رفغب مالا رفغ لاقى

 "ا هکروتید :هنهالک هرز لوش هد زو اک( ةرافغلاو ) اس ( و )
 هک هرازوما یزو و یشاب لوق لع روسلوا رببعت قشارولیک ندنلآ كننوسک

 هخلغولا هدیکرتو هان هدیسزاف رولیک یکنلاپ ذشاب کنون د هنهالک هرز نلورو
 روند هه رش هییش هغعص نالوا لصاح ندرلحاغا یسهلوقم ماع رفغمو نونلوا ربعت

 ندناهدایراجخ نالوا هدنرلشاب ناوسن هک روئید هیهق ن لوش هدناژو هباتک ( هرافغو)

 یرد:یرلفدراص دن وط كني ولد نوسلیا ررض هش کاو را ردنآسلت نوعا هلنفاحم

 هنسهب كغاطو روند ههاهس نالوا هدنتس وا باع” رخآر و روند هنس هح راب

 بوت هدننزو راربچا ) را ریغغالا و ( نتف ) رفغلا ) ردسیعا كغاط رو روند

 اذا اراريفغا رافغاو عیارلا بابلانم ارفغ بوللا رفغ لاقب ردهنسانعم كفازورپ
 هرلیوت نالوا هدافقو هدنرلتلآ هکحو هدنویو روند هراراپ هدرخ رفغو هزبئز را

 | هدننزو باغ (رافغلا) ردیدآ كجو ریو روند هیعازو هلی مسک كزیغ ( رفغلا) روت د
 (افقلا رفغ)روند هرلب و نالوا هداففو هد زافو و هدنوی هدرلز ون هدنن زو راما (ریفغلاو )

 افقلأ رفغ لحر لاق رده رفغ قوم روند هفدآ نالوا ولی وت یسافف هدننزو فک

 هب هضب لوش هلیهدش ثكيم و کف نیجح ) ریفغلا الا ( هجولا  رفغ ةأماو

 . هکردیس هضیب روک ذم رفغم ی راک دیک هشاب دارمندنوب هیلیا ضو عچ یسآ رکو ونید
 راوتساودننو ۳9 یر ها )را هد رج یتسازحاو تاعفص نال وا هعطق هعطق

 . یرلکک هراب هراب نانلوا ریبعت هلق هدشاب هک هنا رولوا رفغم ةدام یتیدننک هلکلیا
 مس ص کک ددد
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 .یارمتم منش شیعو رف تبا لاقب رود هلبش مرخو هزاورت یندوب هدننزو |
 روناوا قالطا هیصانلا مطغ هناوبحو ناسنا نالوا كرابم ول ریخو ول روغ واو مع
 هدننزو هر ( :مفلا ) كرام یا ةيصالا :مسف ةبادو هيصالامغ لر لاقب
 | هدننزو لاعتفا ( راضتغالا ) ردیدآ كغاطرب هدنزو باغ ( راضغ ) ردیدآ تاب رب

 نالفضتغال اقب ردهنسانعم قلوا توف نکیا ماسو غاص یندبو ناوج زونه مدآرب
 نالس ( نارشف و ( هدسزو رب ز ) رم ( ایه اباش تام اذا لوهعلا ءان ىلع

 كجوکرب بعغنم ندنسهلسف دسا هد نازو همشاح ( هان ) ردندیماسا هدنزو
 هدشزو هجرحد ( ؟روضفلا ) ردیما تعاجرب ندنس4-ف هعسهص و ردیدآ هيف
 ( زاشفلاو ) هدننزو طبلع ( ربطفلا ) بطغادا هيلع روتمغ لاقب ردهنسانعم یا راط

 لجرفس ( رفتطفلا ) روند هناوبحو ناسنا نالوا ظیلغو دید هدننزو طیالع
 روشد هناویحو ناسنا ولتماض* ولتهاجو هثاا ظیلفو روند هنالسرا هدنژو
 لیقث هنسنرب هدنزو هحرحد ( :رفطفلا ) رونید هنالسرا هدننزو طبالع ( .فاضفلا )

 ( رفضتغلاو ) هدنازو رفعح ( رفضفلا ) لة اذا "یشلا رفضغ لاقب ردهنسانعم قوا

 ( رطفلا ) روئید همدآ قلصت زسفشفایو ظیلغ یدوجو هدننزو لج رفس هلیعدقن كن ون
 لاق ردهنسانعم كم رو قرهلاص یقرهللص بو ربدلاف ینیرالوق هسکرب هدننزو رطش

 كنبغاو هدننزو پدزا ( ریطفلا) رطخ اذا نالا بابلانم ارطغ هيديب الج را رطغ
 كنسهدوک لوق ىلع هرودو نالوا نوغوب و ظیلغ یک قرموط یدوجو ردتفل هلی
 لنت هدن زو رفح ) رفغلا ) روند همدآ ولی و هب روا نالوا یلکن رد و قیص یرلنا

 .فرظرب ییدنسن رو هراس اذ۱ یاثثا پابلایما رفغ "یشلارفغ لاش رد هنسانعم كلا

 هرتسو هلخدا اذا ءاعولاق عاتلارفغ لا ردهنسانعم كليا افخاو عضو هرجا

 هاطغ اذا پاضاب بیشلا رفغ لاق رونلوا لامعتصا هنسانعم قمایو هماخ یاقصو

 كغ ریفغو نارفغو هدننزو دوعف روفغو ءرغغمو رک كغ هرفغو رفغو

 كلفا وفعو رس یهانکو مر > كدابع الغو لح قح ترشح هام هريغغو هیحف

 ةرفغمو : ةغو | رفغ اننوذ هلا رفغ لاش رووا رییعت قل راي رها

 كليا حالصا رفغو هدع عو هيلع یطغ یا :رفغو اریفغ و انا رفغ و اروفغ و

 باوئاو هنسانعم نطب روللوا قالطا هنراق رفغو رکذپساک ردلعتس# هتسانم

 هنسیروای كنسیک غاطو ردتفل دتفل هدالیحف كناف هدنو هدساتعم رنز روند هنزور و

 هدشنزو هاست رولک هرفغو رولک رافغا ییج رد رکا هلی كغ هدو رونبد

 یریغص بکوک چ وا هکردیدآ لارنمر ندرة لزانم رفغو هلي كليغ رولك روفغو

 هدنزرط لاوخ رقغو ردهدنماظن یم سوقو هدنجرب نا ّربم روبنملآرتم ردلقشم
 لاقب ةتسانعم كليا سكن تلاع كنهتسخ رولوا ردصم كلذک رفغو ردا فرظرب

۰ ٠ 
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 ۱ AE كلنا ۳ لدعتس ر رک در 1 0 | ربا کت
 قوا ولد وس و قاوا رج یادو د كندآرو ۱ ۳ ر 4فغاذا قوت یلا روزا

 | ابا ترثلک ۱۵۱۰ موقلآ رنشاو مهلبا ترزع اذا موا درعا لاقي اوفو اتعم
  لجرالاقب رود همدآ نالوا ناوارف یسهودو یدوس دزو مرکم( زنا ) مولیا

 مدنی و نامه«( نار ) مهلباو ممابلا تربت دقاوناک اذا مهلررفم موفو هدفه |
 لوث هلی دین لعافامما ( رزفتلاو ) هدنزو رواج ( ززاغلا ) ردد رآ عضومرب ۱ ۱

 لاش هلوا ردا سه را نوجا قلآ رکو هدایژ هدنلباقم هکر اون د ۳۹۵۲ ۱

 ره ( درهلا ) یطعااع رثکا هبل درل اید به ناک ادا" رزغتسمو دزافم لجر
 ( رزغتلا ) رارزود ندنفارب امرخو ندننوا ریصح ردیع«ا باق عونر هدشزو

 هدنمارا كلاس یبا هدندلعب هفنازآ بولیکح یدوس كنعسق ناووخ هدن زو لیعفت ||

 اعد یا كنفا را لوقت هلوب رکن دوس هدوم هک ۲ ردهتساتمم كلا لر یاس

 1 | دخن دیواجارو هدنزو مک ( ملا ) دف هفاتلا نلردا ادا كلذؤ نینلح نيب هبلعب

 ۱ هدگ اذا لوالا بایلآ یم ارسغ عرغلا لق ینغ لاش ردهنسانعم كليا اضاقتو
 زا ادا قالا للا راغ لاقب ردهتسانعم قعشآ دهان نایلوا نیخزف» روغُی و هيلع

 ] نالوا هبنسو قشالوطو كیهرنج هدننزو فتک ( سسغلا ) "دعبض وغ ىل ایم
 1 وص راک زور هلنیتعف ( فلا ) تاقام یسبتلم یارسغ سما لاقب رونید هطوص- ,
 هد زو لعفت ( يشل | روند هند دا وقم E جاغاو ااو ران. قیدنآ هلل وک

 1 كلاو طاتخاو سد اذا صالارننخټ لاق رد هدسانعم قلوا هدب روشو هبتشم هنسن رف

 جانآ هتنلوکوص و یوا اذا لرغلا سفت لاش ردهنتسانعم یعالوط یسهلوقم ۱
 ) ةبغلا ) نادیعلا يف عفو اذا ردغلا قت لاق رددن انعم شود. ىر رای |

 لغ نیزبنکلیا تتوتو ناتو تب هصوصخ رب هدشزو هحرحد هليا همع نیش |
 ۱ دل 1 رغ نه هانا اذا نهالا هر مغ نالف لاق رددن ساتعم كلبا لاعاو ترشابف ر وقلا 1

 3 م [ , مغو هلظو هیضجت ۱۵۱۰۵ الف مس لاقت رد ةت ساتعق كلبا مسو لو تب

 | مدآرو رولک سابشخ یعج اودص یا :رمشغ تعم“ لوقت روند هسس رولوآ |

 1 ۳ ا ا نار اوریور یو دنا ییدلپا تام

 ته -هدادلنشم .یا ) a ( لیا اا لیلا زمسخ لاق رھ ۱

 كغ ٤ ريعشفلا ( رظلا یا دی سنا هذهاع لاش ردهتسانعم
 وب 9 و

 عج 20 رمتعتاا ) ةدنعلاب یا یا ریعتقلاپ هذخآ لاق ردهنسانهم |
 ۲ دج او



۸۱ 
 رسم سم _-س______ ._______

 ےک هعم تاص اذا لج را رغرغ لاقب ردهنسانعم كناسس قوغوب قوغوو هقلحف |
 كت هشیش و ییسهبصق كنور هدەزهخىو روتند هس ےس ندا روهظ نکرانیق هردو

 ةروراقلا رغرغلاقب و هبصقرسك اذا هفنا رغ رغ لاق ردهنسانعم كليا سسک یتسهب

 هلا زاوآ هباشم هنس نویو هکرولوا هیاکح ندنزاوآ تاب وح هرغرغو ردت
 لجرلا رغرغ لاقت ردهنسانعم كمردشکح ناج هرغرغو ردئرابع ندنسم رغاچ

 كمذآربو هحذ اذا هرغرغ لاش ردهتسانعم قلزاغو و تولا دنع هسفنب داج اذا
 تاو هقلحیف هنعط اذا نانسلاب هرغرغ لاش ردهنسانعم قمحاس قآرزم هنزاغوب

 هل حم“ اذا ملا رغرغ لاش ردهنسانعم كفلسس لراه ل راه نکیا شپ بوانیق

 ردهنسنانعم قشلاچ هدزاغو ی وص هدننزو لزز ( غرغتلا ) لصلا دنع شيشن
 قلاب ثوزوا هنوک رب هدننزو هراح ( ةراغلا ) هقلحق هددر اذا ءالا رغ غت لاقي

 ( نارغ ) رونید هراقحربق نالوا هدنزو كوص هلی كنیغ ( نا رغلا ) ردیدآ

 ردیدآ كغاطرب هدهماهت هدنزو بارغ ( رارع ) ردیدآ عضومر هلیعف كنیغ

 ( رارغتسالا ) رولوا قالطا هغاط ییا هدنل وب هکم هلیسهینب هش ( نارغالا )

 ردهنسانعم تامر ویلک یتاهکات هر رو نغآ اذا لحرلا رغتسالاقت ردهنسانعم يءادلا

 یرق هدنزو هلعافم هيض كيم ( ةراغلا ) ةلفغ ىلع هالا اذأ االف فسا لاش

 اهقزاذا ةراغم هاثنا یربقلاراغ لاقب ردهنسانعم كمرو ج هلع هنسیشید یشوف

 ردندیماسا هدننزو ریز ,( ربغو ) هلیخف كنیغ ( نوضو ) هلنیتحف ( فا )

 هنولاخ لوش هدننزو یلبح ( یرفلا ) ردیدآ لانمرب هدهکمقیرط ( رغالا نطب )
 ( یرغرغ ) اهتلببقف ةديس یا یرغیه لاق هلوا راکیسو هدیس هدنسهلیبق هکرونید
 قحهرغاچ نوعا قغاص ینمسف یک رصف كفلاو یدیدشت كنهیناث یارو هلتیتم
 رب رغ یش لاش رونند هب هنسن قوح هلا هم یاز ) رب رغلا ( رد هباکح ندنوص

 ضرا لاق رولوا فص و هرب شلیا تباصا روغی قوح ( ةرورغلا ) ربثک یا

 روید هناویح نالوا ناوارف یدوس ( ةربزغلا ) رع رطم اهباصا اذا ةروزغم
 روش هراکی و هیوق قوح یوصو ردلا :رشک تاک اذا ةربرع هقاو هاش لاش

 ( ةرازغلا ) عمدلا ةريثک یا ةريزع نيع لاو ءاملا ةريثكى ا ةرب نع نیعو رتب لاش

 یدوس كناویح هيض كنيغ ( روغلاو ) هلیعف كنیغ ( ررغلاو ) هدننزو هراسخ
 ارعو ةرا ع الثم ةقانلا تر ع لاش ردهنسانعم قلوا ناوارف ىب وص كراکب و
 لاقب ردهنسانعم قلوا قوح هنسنرب اقلطمو اهردرئک اذا سمالنا بابلا نم ارنعو

 ردهنسانعم كليا راردا یشان ندننرفوو ترک ید وس ناویحو تک اذا "یشلا رع

 قدوس كناویح هدننزو هنتسحم ( ةرزغملا ) ارئابلا ترداذا ديشالا تر لاق

 1 هد لی كرلهیغ هدانعم و دنسانعم هلص وح روند هغسر و هرغ رغو انار ا



 ع وکر دوخاب هدشراهط زانو روند هپ هنسسن هجزآ راسو روند هیوقیوا
 ردترابع ندقمافلوا ارحا مات هکر و وا قالطا هناسقت نالوا هدنناکرا یک دیس و
 د رم هکلب بویهد هد اونع مکیلع مالس قرهلوا مج دص وصخ ملو تی و
 رد راپع ندکید ثكيلع بویعد مکیلع كاذکه دمالس در دوخاب كيلع مالس هيس هون

 ثیدطاقو هاا یف لاق ردد هيع رش تافالطعا راا و و رد هنسانعم لاصق زا رم لسا

 رارغپ دريو هتلف مولا رارغو ناسهللا رازغلاف [ ملسسنالو :الصق ةرارغال [

 مكيلعال كبامو بیعلا لوقب نا ملسنلا رارغو اهناکراو ابنیه ناصقن :ولصلا

 روشد هغاوا لیلف ی كن هقان و روند هنسم زا و هداسک كرازابو وس زا را رو

 هکنروا اقلطمو روالشیا هنبرزوا كنآ ینرغ قوا هک روند کروا هوم لو
 ردصم ندهلعافم را رغو لاثم یا رارغ لع هلص برش لاقب هنسانعم لائم روند

 اهل لق اذا ارارغ ةقانلا تراغ لاقب ردهنسانعم قلازآ یدوس كهفا رولوا

 هلیصف كيم رولک راغم ی روند هبهقان نالوا زآ یدوس هلی كيم ( راغلا )

 لیفت یا فکلا راغم لجر لاقي رووا قالطا فکلا راغم هکسعو لين هاتسانموب
 لردك كليغ ( ةدارفلا ) ردطلغ یرههدن ليلا فکلا راغلا هکرید ح راش
 هدلاوح كوي شلروا ندلیف نکل هنس انعم قلاوح روند هلاوح ۳۹ ا ىف

 باتک ( دارغلاو ) هلیححف كنيغ ( رغلا ) رولوا رييعت رارخ لفرح ۳
 لوالا باسلانم ارارغو ارغ یعارا رغ لاق ردهنسانعم قغالتوا یهود هدننزو
 رغرغو بضن اذا ءالارغ لاق ردهتسانعم قماب هرب بولیکح وصو ھا یعر اذ ۱

 شوقو رغرغلا لک ا اذا ةبادلاو لجرلا رغ لاقب رد هنسانعم كع قلتوا یرلکدید
 كث وقرولوا مسارغو هقزاذا هخرف راطلا رغ لاقب ردهنسانعم كلت ینسیرواب هلی عآ
 نالواهدربو رونید هغالتح و هی راب نالوا هدریو رونید هع ییدرب و هلآ هتس روان

 هعرویقو هموکوب نالوا هد ردو هوو رونلوا ریسبعت لودج روتید هرې هجا
 هضسوکو یعی * هرغ ىلع هوطا * للا هنمو رولیروش وند ندنآ هکروشید
 روسلوا برنض هدلحم كحد لا كرت هدلاح ینیدلواو هنالوق :ییهتسنرب ربویق

 مک هنسنرب هرارغو رغو روشید هنیزرعآ كحبقو ردیدآ حضومرب هدهیداپ رغو
 بابلا نم ةرارغو ارغ "یشلارغ لاق ردهنتسانعم كليا ليم هفرطرب هرکصندقدلوا
 ردیبا كن وقف وص عونرب هلی كنیغ ( رفلا ) ةكنح دعب ییاصت اذا یناشا

 هدرصمو ردندنساعم هود رددآ تاب وشوخ عولر هدننزو ءارپج ) «ارب رغلا (

 یرلکدد ینکد نابوج رددآ تاب عونرب ھلنیارسک ( رغرغلا ) ردیدآ عضومرب
 (ةرغرغلا ) رونید هنغواطناپ لوق ىلع هنغواطشبح رغرغو ردیعو ریغص كناب
 ءاملا ددر اذا لحرا رغرغ لاقي ردهنسانعم قملاچ هدزاغو یوص هدنزو هزاز

 هقلح یف



 رد لآ یبا رغ ی ردناذ رب یری کیا زدد لاو س
 نالوا داکشاو اوو مر ک یزاوطاو لاعذا وس او ردپ ره فن 0

 یا عا لجر لاق رول وا هدناد و قرالوا ی رول زا و ۵
e 1اه بول لات ینو 9 ووا قا هک لوشو  

 تو هنر لرد ی ر ی و اوت و |
  5 Eدادشو هوس ر یا نارعو ترادا ن هعمض رغاو هلی شا رول نارو 0

 ین ربتعلا ی ناشیرطو ناتکیلا او وو 0 وو یسعلا دی واعم

  1را هسک مان عا او نانس نی دن زړو یانکلا سرق ن ءاعلبو راجی تالامو 1

 تك و نود هجا ست ولر مدا ا و ب لهب ردیتب وه كرا ) ا رغلا ) ردیم ایران و ۱

 1 یا ءَ رظ دش دوو ۶ ا ر ةراهظو ا رغ هرج اھ لاق رول وا 2 هر اعاسو مایا ها ۰

 از ۱ عام ۱ ثناض ویف و ردیعما توز وتم هتندم ءا فو را ةد دش

 ودنا ی راک دید هار ِظ لوف لع لادن د ۷ ثابت ویس وجل 9 نوچفیدلوا ادوات با

 0 كت: ۳ تالا دہ ماشه نده وماو زدیدآ حض وعر هدن زاد و رک دیسک

 E هتککزا رول وا قا با AN سوق Ys ردیمآ عارفا

 9 نردعض ومر دشا دره" قیقع ) ءا شلاوذ ) اعط A كغ روک ر یج دوتلو

 و e ) مار ( 9 e لاو J یه

 رور راخادا مارا بالا ةا رغو ا ا

 هد هوید روداو لاوحا مد "آرزو هرا رغو شتا ان ملا رظ .لاقب رد هينا قمراخآ

E ۱قلوا هت ابو نفاق سم  LAVOE۱ هزار خ ار لا تزرغو لحرارغ لاق  

 تک روما کا رغ هاب سسك تانیف ( ۳) رک ذیتساک ارغ راص اذا رویزلا بابلام

 یعالطا اع لاوخا قلقوح هک زوسنید دن نایلوا ق قوس EY 71 هب هبوید

 .هدنش وه رولوا رولان ردنایوس هرهو ٍبونادل ] كاج هافاوا حؤل هداس بویاؤا

aعاقل لاق ردیئم كرب رغ هک هریرغو 0 ی رو 8  

 رد 11 3 9 روید ید
 نود هتسانعم تافغ ردعشا اینک كليف 03 رقلا 7 ره

 یهلوقم لقو نرو ۶ ۳ رود نر ال 1
۳ EL 



o 0 

SES CTEر تا  
 ۰ : ۳ بو نولوا نلاسلا ر رود هو ندا و EE ی را اثلطم و

 1 روزا مکن بالو ] لا 4و هم و ر كس ره هاتف لو لع توس وا

 ۱ اهر درا ادار دمخ ی ال د( رو, ا ) اهوا اتسیادناپ رس

 :O ا ) رود هر هلس لطابو هد و یک دجا س و د و ز ول وا ا نذل

 ort لهمو زا یاشن یدک مدآرب «دننزو هه(: راو ) دزو ليفت أ
 ۱ 1 گلها اک اذا ةرفو ارب رنا هبل نالف ر ناهن زادها كليا ااو |

 ۱ پوچآ یرلدانف ي ۷ ااو اخالق اد اا at AE ر انە ى ۳

 0 1 4 فا ن فرو نا رمطلاپ تمشاذا رلولا ت تر رو لاش رد مث _انعم قاب هفج- وا | ۳
۱ : ۲ 

۱ ۱ 

۱ 1 
۲ 

1 8 

۱ 
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 لاتروخد هبهکلرو رطب ردمما ندنلوا یانعم كنم رغلو ري رفت هلته ( درفلا )1
 ناکام یني رطاناوهو [ درفلا مینه یمن ] مالسلا هيلع, هلا تیدشن قو ح راثلا |

  لوهج لکیمآ ناعيا لا اهمکب طیحم ال ىلا عوسلا ی لخدو هزظنالو ةدهع رغ لع

 كيف e كاف ( رل, ) ا شوف هداوهو قلاب هدوص الدم

 هبا راجو هیمأوکو روشلوا ریعت * رینا حابص ه هکرونید هضاب نالوا هدنسهبج
 . یی اف لعجب] مالتلا دیلع هنا طیاهثاقو ح راشلا لاق هنسانغم هماو دبع روید
 . یبلوا عن دعب پوثوا قالطا هدب رابو هلوک ضا ابدقم [ ةماوا ادیع ةر

 ۱ | :ضو روا نا ذبم فا غلاب هتید مثع فص یئ : زدلکد طرشوب «اهقفلادنع و

 داما ټو رووا قالطا هننوکو هنسدهک ادا یعی یالهد-ا "هل کكبا رهشلا |

 نغآ هکر دبر شاب نایلراب ادعا راب ناتنالا ةرضو ردترابع ندنتلط كبآ یکی
 قالطا هنیرخافو هدیزک یعییزایخ كن هعتما عا ةغو رولوا نایاع ادا هدندلحآ

 تا هیصام لا ۶و ردب راپتندناشیذ و فیروز نع تاتعاجرب موقلا ةرغو رونو |

 | دیک لجرلا ةضو ردترابع ندب "ریلف نروس بویازوا كباپ یعقوب تعرس | ۰
 رولوا قالطا ,دنب ری نالوا نایاع.لوا لا كتيش رم اقلطم هغو ردبرابع ندنیجو ] ۴

 | ثالوا رهاظ ادعا كحابص حصا :رغو ینالوا نایاع ادعا كنایس ءوسلا خال
 4 و رون هد هنیدم هغو ردرابع ندمالساردص مالسالا ضو ردرابع ندنکلتشاور

 ۱ ۰ o مر ندیم تا بوق متماجب فوم نا 1

 9 وای برر چ دیر الهلا )شیمی هلا بزاع نی آر ندا ( ءرفلاود ) اإ

 ۱ د هضاب نالوا اچ وزا يمض كرل نيغ ( ةرغرغلا ) نوغيلوا ۱9

 مچ ردفص وند: ) رغالا ) روئلوا قالطا دمدآ ناشیذو فی رشو یک رغ ال

 ٠ إ8 وا سرف لاعیاردءارغ ینوم رواد هاچ ك5 راۋ نالوا ى ا
 3 ا نالوا یسا كب مالا رضاو رؤنلوا قالطا ةي ش نالوا قآ اقلطم اور :ض هحبجق. |

 . الو ل ردرلی اس قارما ضاو ا یغاو یرافغلا غاو رووا قالطا کک
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 1 و

 ّآ
3% 
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 ی روند هدایرفو وغو ههطاعو هزوس قشراق رولوا مسا «مذغو بضصغ

 (٠ سذغتلا ) حایصلاو مالکلا طالتخاو بلا یا ةرمذغلا ا لاش رد ربماذغ

 سذغت لاق رد هنسانعم كلبا دایرفو وغ بوردشراق یزوس هدننزو ج رخ دت
 لوش هلیسهینب لعاف مسآ ( سذغلا ) همالک طاتخاو بش و حاصاذا سالا

 ا بولآ ندنآو هربواکا بولآ ندنو بولوا ثبشتم هطاصمو روما هکرونید همدآ

 . لوقلع هلوا ردا كرت بویمریو ینقح كرلنلوا قاقخسا ضعب هدقلازآو هریو کو
 هراکرسؤ هد رکرس لوش ضعبلادنعو روند همدآ نالواردا قوقخ هه هنناپراولها
 زفلوا در یمکح الصا بودا تموکح هرزوا هاولند هرانلوا هدنمکح ریز هکرونید
 دو اذه یظعب و اذهنم داف رومالا بکر نموهو سمذغم لحر لاقي هلوا

 هکح د رالف ءاشام هموق ىلع مک نموا اهمال قوا ا ی
 هدننزو طبالع ( ساذغلا ) رونيد هاب شع قشراق هدننزو هطبلع ( ةمذغلا)

 هل دیدشت كنارو ی ف كنيغ ( رفل ۱) رشک یا سماذغ ءام لاقت رونید هب وص قوح

 ا داف ا یر رک ف او )ەز ر 0
 | هعدخاذا لوالا بابلانم ةرغو ارورغو ارغ هغ لاقب رد هنساتعم یم ادلا هليفاطا
 لطابو لصایب ردرلفص و ندنآ هدنن زو ریما ( رب رغلاو رورغلا ) لطابلاب هعطاو
 هیسک ندیا ریذح ند هنسن رب یهدآرب. رب غو روند هیسک شلوا هتش زف هلیعاصا هست

 تلفغ ردلعم رون زممالک هکرید خراش كرذخا یا هنم درب انا لوقت رووا قالطا
 فوقو یهاک بوباغوا هتلاحرب هلتلفغ هسکرب ردذوخأم ندهرغ نالوا هتساتعم

 هتک یوا هدفدل وا لاتس وه هتلاح لوا ید 9 e رخآ رب « رکصن دکدلیا نع

 کش هلا لاوس لدن یتیفیک كن آ نس مدشود کان عب ردا داربا یر ول زم مالک

 کرک ههنسن ر سپ لیق تغارف ندسوهو لیم ک١ هدنسو ممدیا ناب یتاروذحم

 روسالوا قالطا هیوخ لزوک ریرغو یبننآ ردیا بر مدآ نالوا طیحم یلع یک
 ردلیعتسههنسانعم لیفکو نسح یا رغ قلخ لاق هل رابتعا یکیدلیا رو رغم نیم

 یتبحاص هکروللو|قالطا هکل رد لوششیعلا ریرغ و الیفک یا هل اربرغ راص لاقب

 كنیغ رولک نارغ ىج هلوا هرزوا غارفو نما بویمروشود ههشیدناو فوخ

 ۵ رهد هک روئلوا قالطا هلاوج لوش ری رغوهلها ع زغال یا رپ رغ شیع لات لی

 رولک ءارغا ج هیلوا قوبسم یسهب رج الصا هب هب ويد روماو هتنایفیکو لاوحا
 ( رازنغالا ) هل دب رج ال یا ریرغ بالش لاق یک الحا رولک هرغاو یک ءالجا
 وه غا االف رغ لاق ردهنسانعم قعادلاهنعاطا هد وهی كمدآرب هدننزو لاعتفا
 هبایند هدنازو روبص ( رورغلا ) لفغاذا لجرلا ربغا لاقب ردهنسانعمقلوا لفاغو

 روند هیورادو اود نالوا روثلوا هرعرع هد آو ردیسهیلاغ تفص رونلوا قالطا

۳۹ ۱ 0 
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 یراکدید دغ هدننزو لاعتفا ( لادتغالا ) ناردغ هيف تراصاذا ناکلا ردفتسا

 ( ردفلا ) ةربدغ ذخنا اذا لج را ردتغا لاقب ردهنسانعم كلا ذاا رو زم مام
 عبارا بابلانم اردغ لجرلا ردف لاقي ردهنسانعم كمحا ییوص روب هما

 5 رظا اذا لیلا ردغ لاقب ردهنسانعم یتاوا وک ارف هضکو ءامعلا ءام برشاذا |

 نویتو تفلخعا زا لبالانم هفالا ترد لا ردهنسانعم نمل اق بو و ریک ¿ ندب روس

 تعیشاذا منغلا تردفلاقب رد هنسانعم قعوط ندریاچ ننبادتبا هدفالنوا یمسف یک و
 شهراو هیاروا یمسق هباد هک روید هرب برمص لوش ردغو هثب لوا مت راف |

 هگرونید هرب نالوا قلشاطوپولوا یرلکلدو یرلفنریو یرلق رای روقح رفاچ و4وا

 رولوا ردسم كلذك ردغو روئلوا قالطا هرلشاط و زولوا ردا ردغ ای وک هنکلاس |
 هنسانعم قلوا قوح قلشاط و قئربو قبراب نالوا رکذ راوشد یکولس هدریرب |

 لجر برملا لوقنو ردفلا اب رثک اذا روزلا بابلانم اردغ شرالا تردغ لاقي |
 هروک ذم ضرا ینعی هيف ذخًأيام میجفو لدم لاو لاتفلاق تبث ناک اذا ردفلا ثب
 ردرادیایوتبا هدلکشم سما ییدلیا ثرابم راسو هدلادحولاتق نالوا راوشد یک
 ( رادیفلا ) مش یا ةردنغق عقولاق روند هب هی رکو رشهدننزو رجح ( ةردنغلا )

 ردا تباصا هدنناک نکل بولوا ناکدب هدنناذ هکرونید همدآ لوش هدننزو راطپ
 هدنزو ناثع ( ناردغلآ ) بیصیف نظيف نظلا "یملا یا رادیغ لحر لاش هوا

 روت هدنن زو ردب ( ردغ ( رد هتسانعم .تلط هدنن زو ءار ) ءاردغلا ( رد نطو رب

 هذفنف ( هردنغ ) ردهیحانرب هدن هدننزو رفز ( ردغ ) ردهب رقرب هدنساضق رابنا

 ( رذیغااو ) هدنن زو هیفسهبا همم لاذ ( ةريذغلا ) ردیدآ یداوفورعمرب هدننزو ۱
 جالو بوغاص دوس هنرژوا نوا هکرونید هنماعط باعا هنوکرب هدننزو ردیح

 لاعتفا ( راذتغالا ) راردا برو حط هلذقا رب رلشاط نیغررق هتحما ءرکصندکدلیا |

 لحرلا رذتغا لاق رد هنسانعم كليا ببر یر وا نم ماعط ۳ هریذغ هدنن زو

 ( ةرذيفلا ) رد ریذایغ یمج رونبد هراجهدننزو راطي ( راذیفلا ) ةربذغلا ذا اذا
 هنسلواطاتح و هدروشپولاغوحزوس هدسلجم و رونید هب هېل رکو رش هدنن زوهردیح |

 ( ةمذغلا ) طیلخاا و مالكلا ةرثك اذكو رش ق یا ةرذيغق اوعقو لاقب رونيد |

 لاق رد هنسانعم قفاص یرتوک نزسکلیا نزوو لیک ییهنسنرپ هدنزو هجرحد
 رد هنسانعم كليوسلصتمو عبا هی رب یرب ةلصاف ی یزوسو افازح هعاباذا "یشلامذغ

 رد هنسانعف كلپوس هجول رک یالکرب و اضع هضعب ہا اذا مالكلا ضذغ لاق 1

 كلا قي فلو هدنک ارپ ییهنسن رو نوسلوا دیدمو دیعو رکو  رخاافو سیفن كرک |
 ردهتسانعم كليا شروم شراف یشیشریو هقرفاذا ىلا ضذغ لاقب ردهتسانعم |
 اذا لجرلا مذغ لاقي ردهتسانعم یلراطو ضعي هضعب : طلخ اذا "ثلا مذغ لاقي ۱

 اڪ
1 
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 هلیس هینب لعاف مس | ( رثغلا ) لءمو قني مل راص اذا رقم ماعط لاقب روید
 |اهحبه و 1 مطاح یا رفع لحر لاش روند هیسک ندا لامایو رسک قوقح

 بوسیمروط هدهع EINE ءافو هات اف ) ناردغلاو ( هدنزو ردق ( ردغلا ) ۱

 یاثلاولوالا بایلانم اردغ هب ردغ و هردغ لاقش رد هنسانعم كلا تنایخو قلزسافو

 يثاب لالخالا ردف هروک هننای هد راص, كفلوم هدهع ضقن یا ءافولا دض وهو

 راس كلذک رد,عشنم ندنآ یسانعم دهع ضقنو كر ردعوضوم هتسانعم کرو
 كرت ی وص هدلحم لوا لیس یرلکدید ریدغ هنلوک وص الثم ردظ مع هک رت هدرلاتعم

 ررید ریدغ هحاص نالوا شمازوا هلک رت هرزوا یلاحو ردلتسانم ییدلیا اشاو
 ریدغلا ءام برشاذا لج رلا ردغ لاق رد هنسانعم كمحاوص ندلوک ردغو یہا

 یانعم ( ةرادغلاو رادفلاو ) هدننزودرص ( ردغلاو ) هدننزو روبص ( رودغلا )
 ( رودغلاو ) هدننزو تیکس ( ریدغلاو رادغلاو ردافلا ) ردرلثّوم فصو ندلوا

 ییسق ْناوسن ردرلفصو هلاجر هدرلن و هدننزو درص ( ردغلاو ( هدښزو روبص

 ثن وم هداع فالخ فلوم هلینسح یرلقدل وا راکتایخو دهع دب و رادغ عبطلاب

 ردهدنن زو رگ هکر ارد ردغای رریسف لاجر ه | ءادن هصاخ راب عو یدلیا دقت ییفاصوا

 133 و ۳ ررید ردغمایو هدننزو دعقم رارد ردغمایو ردا ودعم ندرداغ

 ردف قرهلوا هفرعم یعوج رربد ردغم ناای و ردك د ردغ ات لح هغلابم

 هراکمای هدننزو ماطق رار د رادغاپ اباطخ هاوسنو رد نهم یانشدو بش هلتایح و

 هل رسک ك هزه (رادغالا ) راروتلوالابعت-ا هللا ادن فرح رلنوو ردکعد هناخو
 هاشناو هکر اذا "یثلا ردغا لاقب رد هنسانعم كليا اقاو كرت هرزوا لاح ییهنسنرب
 لاق ردهنسانعم رادغا هدشنزو لاتق ( رادغلاو ) هدشنزو هلعافم ( ةرداغلا )

 هرزوا لاح هل سکو ی كنيغ ) ةردغلا ( هردغا یعع ارادغو ءردام هردا

 هدنزو هما ) ةرادغلا ( رولڪ ترادغ يج روند هیس نان وا اشاو كر

 یر( ردغلا ) رد هتسانعم هردغ هدرلن ود هانی ) ردغلاو ( هات اهف ) ةردغلاو )

 ریبعت لوک هکرونید هیوص ییدلیا اقناو كرت لیس هدننزو ریما ( ریدفلاو ) هدننزو
 ردغو هدتنزو نار رولک ناردغو هدنزو د رص رولک ردغ ىج كربدغ رو وا

 ) ةردغلا ردیدا یداورب هدندالب ىس4 بق یضمو زدیدآ لحررو روشد ریلف

 ج ٿان ا نم ةعطو یا هر دغ اهیف ضرا لاقي روند هنس هعطق تاب هدننز و هنیفس

 د وسو رد رادغ یعج یک هیاّوذ رود هوسيک نوزواو هدننزو نا رت رولک ناردغ

 روند هب هقات ییدلیا لو هدوریک كنابوح و یک هدیغر روید هم اعط یرلکدید یجالو

 یعارا اهکرت اذا ةريدغ ةقا' لاق رارید رودغ هسیا سما فلخم یسودنک رکا
 لاش ردهنسانعم قلوا رالوك هدرب رب ( رادفتسالا ) یه فلخ اذا رودغ ةقانو



۰۷ 

 یی اتر ود هثبش LRT قعزو بیرف اک | لوف لع هک هکیش نالوا ولکنز زو 6 ردهنسانعم

 روید هب هک و بک نالوا قوح کویو رود هناللمص یشیدو رد راتعا فوصوم
 هب هان تهاجم عقگ ندسا سانحاو یفوساا رک تاک ازا ءار ءاسک لاق

 ( ثشالا ) روند هب الت رمس یشید یدو یر وا هف رعم هد زو ماطق ( رائف ( رواد

 شوف عورو روند هنسهلوفم ابآو ملک نالوا قوجیکو, یغندوب هدتزو رجا

 قات هرق ندنرلشوف وص هروک هنفصو كحراش رولوا نزوا یلوسپ کر دبدآ
 "لفس هرزوا روک ذم هجو ( ةثیفلا ) رود هالسرا شغاو ردشوف یرکدید
 هدعوا اذا هرثیغ لاقب هنسانعم كلبا فیوخ یدآر هلاسل رولواردصمو روند هسا

 هپ لاش ردهنسانعم هعسو بص یقللوو قلزوح وا هد زو هک ( ةرثفلا ) ددو

 یک هشبغ رود هغلزو نالوا یسلررف ليم كيف ( ةثفلا ) ةعسو بص یا ةع

 رب( ثغلاو ) بیش كيم ( روتفلا ) رج اهصلخم هشبغ وا ةرثغ هلول ف لاقي
 روند هبهربش ندیا عشرت یک لاب ندراجصتا یرلکدد ثمرو رشعو مام هدنزو

 بولوا اد هريش هدنابن نانلوا رک ذ رسک كنءمه ( راثغالا ) رد ریئافم ییمج
 ج رحدت ( رثففلا ) روثفنا هنم لاس اذا ثمرلا رثغا لا ردهتسانعم كلبا نالیس
 ینتجا اذا لحرا رثغم لاق ردهنسانعم كمروشود ییهربش نانلوا رک ذ هدننزو

 هح رحد هلو ( ةرثنغلا ) روئید هنالسرا ندوب هدننزو لح رفس ( رتوئفلا ) روثغلا

 ردهنسانعم ثمحا وص قرهیلوا شماصوص هدننزو جرحد ( ثنغثاو ) هدننزو

 قلوا قوج یلیف كشاب هرتنغو شطع الب هبرش اذا «الاپ رثنغنو لجرلا رتنغ لاقب
 روند هکنیس لوک رولوا مسا هرثنغو هرعش فض اذا هسأر ثنغ لاقب ردهثسانعم

 لاقب روند همدآ قجاو نو هدیران زو ذفنق و رفعح ( زتفلار هتسانعم قرزا بایذ

 نانلوا نس هللا روم هکردیف دارمو هدننزو یرثع ( یرثفلا ) قجا یا رثنغ وه
 رونید هنیزورپ كسابل هلنيتصف ( رثغلا) یرثع یا یرثغ عرز لاق روند هلیکا
 لاق ردهنسانعم كفلزورپ كب سابل هدننزو راربجا ( راریثغالا ) هنساتعم رتبز

 تالاب نیمز یور هدنتفو راہب هدننزو مصح ( رثغلا ) هرغغ رثک اذا بوثا راثغا
 ضدالا ترثغ لا ردهنعانعم كليا رامظا توارطو بات بولک هناه» هل ر وې

 هلدبس تاب هدنزو هیقلسم ( ةيرثغلا ) هب تدام اذا لوالا بابلا نم ارثغ تالاب

 لعاف مسا یدو ( یرثغلا) ردلعاف مسا ندنظفل یرثغو و رونید هضرا شک هناجه
 هيلع اروثکم یا ایرثغم ءالا دجو لاق روند هثیش نلاغوح ندهرکص ردیسهین
 هدسفآ اذ هلام رثغ لاقب رد هتسانعم كليا هاب ییهنسنرب هدنزو هج رحد ( ةرفغلا)

 رغم بوت لاق رونید هبوث شفلوا جەن رتدیوانفو نيلاق هدننزو جرحدم ( را )
 هبادخب شمغلک ۷" بوسلاو شماغل رب بوللتریآ و انشخ مچستلا "یدر ناک اذا

r. 

۳ * 
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 و

 هک روند هب هک رکس ءاریبغو روتلوا قالطا سکع ر دوخاب هت رګش هارییغو هنشع
 لاغا ند راد هد زاید و الاح رولوا لومعم ندننادغب رصم ردنارش نانلوا رییعت هزو

 هک رت لاق هنمو رونی هیهنسن هجولزوت ردرغصم ندنظفل ءاربغ ءاریبغو راردپا
 ىلع عجرف ةجاح بلط ساسالا ف لاق الاخ مجر اذا هباربغو رهظلا ءاريبغ ىلع
 لاش رزلعتسم هنسانعم نیکو دقح هل رسک كنیغ ( رضلا ) ابناخ یا رهظلا ءاریبغ
 دساف ردفص و ندروک ذم ربغ هدننزو فتک ( ربغلا ) دقح یا ربغ هبلق یف هنم حقو

 هدشنزو درص ( رغلا ) داف یا ريغ حرج لاق روند هب هزای شلوا هاو

Jسنعون هدننزو هماع ) هرابغلا ۱ ردیدآ قلا سنح رب هدن ژو ره وح ) ر وغلاو  

 ( ناربغلا ) ردیدآ عض وم رب هد همام, هلی كنيغ ( تارابغلا ) ردیدآ وص رب هدندروب

 رولک نرابغ ج رووا قالطا هامرخ یکیا نالوا هدقوجف رب هلی كنیغ

 لوش هدننزو هئدحم ( ةربغلا ) رددآ شوق رب هدشزو نون" ( نوریغلا )

 تأرف یرلهزاوآ و بودا لیلی ینعب ریبغت هلهللا رکذ هکروتلوا قالطا هبهفناط
 تیغرت هب رخآ عب هراغ یسان رهلوا ردنا عدیجرب و دید رب هلایهلا و تاعان و

 ردکعد قیوشت هه راغ یسان رببغت هللا رکذ رلپدنلوا میم هلمسا وب نوح رک دلیا

 تایهلاو هتعن دناصقو نارق هلا زاوآ ریومو لیلبتو خست ہللا هی رهج راکذا دارم

 هلا رک ذب نوربغپ یا ةربغم موق لاق ردقح هلوا تعاج نالوا ردا تأرق
 یهیفوص ییرمشو بهذم كنرمشحمز اهریغو ةأرقلاب توصلا نود دريو نولإ یا

 رعشلا نودشاش نیذلل لاش و ردشلنا مسر هلرابع وب هدتساسا هلغلوا راکنا
 رابغینیعماس هک ایوک رییغتلا ممیرطتلو ةربغلا نوعهریو نوصق ريف نوب رطیف نالالاب
 ریغتلا اذه اوعض و ةقدا زلا یرا ینفشلا نعو راز دیا شنح و صقر یاب رب یک

 مهبیغرتو ةيافلاف مهدیه رتل ةربغم اوم ليقو نارقلا ةًأرقو هللا رک ذ نع اودصیل
 هدندنف رایضعب و هیفوص ندا راک ذآ ارهج هدندنع رلیصعب یهصالخ ةراغلاق

 برام و ردیعسا ام رخ عور هدننزو ریما ) رتبغلا ) ردقحهلوا یسهص ز هدننا وخ

 قزنمزوب هنوک رب هدشنزو روفصع ( روربفلا ) ردیدآ وص رب هدندوو یسلیق
 رک ذیس اک ردهنسانعم روثغم هلی كيم ( روبغلا ) روند هنشوق هحرس كحوک

 هدننزو رفز ( ربغ ) ردندیماسا هلئاصف ( هربغو رباغو ) هدننزو باغ ( رابغ )
 هدشزو ریز ( ریبغ ةراد ) ردیدآ حطب رب لتصتم هحاطب طساو هلا هرصب

 هدنفلارا زدنوک هلا هخک هدننزو رمشابت ( ریشابفلا ) ردعضوم رپ هدندروب طبضالا وئب
 ردکلنش ور نالوا هدنفلارآ ءاشع هلا بورغو ماشخا هلا ره» هک روند هغلن دنآ نالوا

 كليغ ( رثغلاو) هدننزو ءار ( ءارثغلاو ) هيف كنهثلثم یانو كنيغ ( ةرثغلا )
 | ءاربغ ( ءارثغو) روید هسا لازراو هلفس هدنزو هردیح (هژثیغلاو) هل ||



o۲ 

 عضوم رب هدلبج ما ی سس هدند رو ی 4یف یطو رول وا تداح هد زو شب كن هلن

 ( ةرفلا ( نوڪ دل وا هيف ندبار رود هزو هدش زو با ) رابقلا ) رددآ

 شک وح هب هنس رب اراک اب كراش یک رابغ رود ۰ ز و 7 ید و هتاف

 هژو ید و لي كايف ( ةربفلا ) یک ءا ریغ روید هر قلحاغاو روس ۰و ۱

 رابفلا نول یا ةربغ هلول یف لاقب زدقجهلوا قلزوب هکرونید هنکنر ژوتو روند |
 مویلا رضا لاقب ردهنسانعم قالولزو كب هسا ر «دنن زو را رسا ( رارمشالا ۱

 "یشا رفا لاش رد هنیسانعم قالوا زو ۰ هدنکن ر زو هس وب و « رای دا اذا

 لاق ردهنسانعم قمه وب هزون یهلسن رپ هدنژو لیعفت ( رییغلا ) ربغا راص اذا

 رانا اذا لحرا ربغ لاش 29تن ادم زون زو و رابغلاب هل اذا ىلا ربغ
 رده سانعم قلوا زو هدنکنر زو یدو رک كنم مه ( رایغالا ( رابقلا

 هنسانعم كليا مانهاو دج كب هدنلط كنهنسن رو ربغا راص اذا "یا ريفا لاقي
 ومغی هللدش دولبو ذج اذا هبلطق ربغا لاقب رولوا شفلوب هزون هکایوک ردلمتسم |
 ءامسلا ثربغا لاقب رولوا یک ردیزون زول هکایوک ردامتسم هنسانعم كلا لازا |

 روالوا قالطا هدروقو دونید هثیش زو ولکنر زوت ردفص و هدننزو جا ( ربغالا ) |
 قالطا هثیش نالوا ندنناشب قلوا بهاذو لئاز یک رابغ بول وا رادایو یک بلذ

 ردیلنوم كرعغا ( ءارعفلا ) بهاذ یا .ربغا هناف ایندلا زع كنرغیال لوقت رونلوا |

 نعي ضدالا رهظ ىلع یا ءا ربغلا رهظ ىلع ءاج لاقب رونلوا قالطا هضرا ءاربغو
 ربغا هدهنکک را سپ ینبم هنول رونلوا قالطا هنسیشید كنشوق كلککو الجار |
 ءاربغ ضرا لاش رولوا فصو رب ناوارف یراعما ءاربغ و ردعالم قوا قالطا |

 هراتاب نالوا تبان هدررب قشمو و زود و ردب دآ عضومرب هد هماع و ها :رثک یا ۱

 تابربو ردیدآ یرلسرف كرلهسک ما داصم نب ةمادقو ردب نب لجو رووا قالطا
 پولیزو لوق ىلع هزبا کی ( ءاربغلا ةاطولا ) رک ذیس کارد یخد ءاریبغ هکردیدآ |
 ءاربغ :أطو قيرطلا هده ف لا روتل وا قالطا هزبا نالوا هدنسهح رد قلوا وع |

 هيس راطما تلف ردترایع ندهنس قاروق ( ءاربغلا ةنسلا ) ةسرادوا ةديدح یا |
 (ءاربغونب ) ةبدملا یا ءاربغلا ةنسلا مهتباصا لاق نوچغیدلوا ربغم یضاراو قافآ

 ||  هدارش سلم در هیلعب یرکیدکی Fa قالطا هب اب رع لوش لوق ىلع هبارقف |

 فراعت الب بارلا نوعقحما ءارخلاوا .ءارقفلا یا ءاربغ ون مه لاق راهلوا مت
 یاث یانعمو بولوا قصتلم هرابغو پارت هلتهح هقافو رقف بوک لوا یانعم |

 تابجنرب هلیسهینب رغصم ( ءاريبغلا ) ردهلروصت ینیدلوا یدآ كضرارب هک ایوک یریره |

 كنآ ءاربغ لوف ىلع روتید ید هاربغ ردرهش نالوا ریبعت هدکیا دارم هکردیدآ |



 م ا

 هج سو ینسهنروا كنءرب هل رمنک كنءزمه ( رایعالا ) ردرلعقاو هدنمدق یارجم
 یصف كناب ( ناربعلا ةقرب ) اربع هللعج اذا لصقلا رمعا لاقي ردهتسانعم كلغ

 (راعت ) ردیدآ شوقرب ( ارسلا ربع ) ردیدآ عضومرپ هلیحف كنايو یرسک كنيعو
 (ریعتسلا ) ردهنسانعم بیاعم هلیخف كيم ( ریاعلا ) ردغاطرپ هدندالب سيق مک كنا
 دوعق ( روبغلا ) ( ةمحملا نیغلا لصف 3 روند هعيش نالوا هيش هنکشا ناب هدنقلخ
 اذا لوالا بابلا نم اروبغ لج رلا ربغ لاق ردهنسانعم كليا ثکم هد ریرب هدننزو

 زوت هثسنرب و بهذ اذا لجرلا ربغ لاقب رولوا دض هلفلوا هنسانعم كفکو ثکم
 نبل وا یانعم کیا ( رباغلا ) ربغا ناک اذا "یثلا ربغ لاش ردهنسانعم قلوا هدنکنر

 ( ربغلا ) یک مکر ردربغ یمج روند هثیش یضامو بهاذو قابو ٹک ام ردلع افمسا

 نال هدهع و كضیح مد i یانعم روند هنس هیش كن هنسن رب يعض كغ

 E PRA ) ؟رشلا ) رول رابخا ین ردوا اف

 ردهتسانعم قغاص ینسهیق دوس نالق هد هم هدننزو لعفت ( رغتلا ) روند هنس هیق

 ردلعتسه هنسانعم كليا هدافتسا دلو ندنولاخو امتربغ باتحا اذا ةقانلا ربغت لاقب

 تنب شاقر هسک ما بیبح ن نامع هکردلوقنم هدافتسا اذا ادلو ةْأرلا نم رقت لاش
 زهخ یتفیدلوا هن كنهر و نم هبودنک ییابحا هلکلنیا دارم جور یز ریپ مان صاع

 ر و ولغوارب ندنشارف كم رو زم هدعب یدد ادلو ابنم ربغتا لعل هدن راکدربو

 ندیدنک هلسقربو بول و او وشن موفمو هدننزو رفز یدلیا عض و ربغ یا هلکلیا
 ا كحراشو ردد هلق لوا دیعن دمو رمسن ی نطق ندنب دع یدلوا بعشنم

 نا.دابع هکراتدحم ییدلیا تب هدناونع منلاب نوب ربغلا كفلوم هدهدام لیذ هرزوا

 لوا ردهصسق نب دابعو رشح نب راوسو دیلولا نب دابعو ناب نب رقو لیحرش

 شمزوغوط رپارب هلیسودنک هکرونید هبهقان لوش هدننزو بارع ( رابغلا ) ردندهلبق
 هیلش هرا ردابولاغوحیدوس كنآ هرکص ندکد لیا راردا پول اغ وج یرادوس كراهقان
 نالوا روزو اعادو اهعم نجني یتاوللا رزغتام دعب رزغت تناك اذا رابغم ّهقان لاقت

 لوش هلنیتصف (رتغلا ةيهاد) رافلا اهولعب تناك اذا رابقت لغ لاق روند هنج اغنآ ام رخ

 . هیسک لوش لوق یلع هیلوا نکم قلوب ینریظنو لثم هکرونلوا قالطا هیهیهاد
 هلوا ردیا عوحر هکمالک راکماحتا بودا درو دانع اکس ادعا هکرونلوا قالطا
 ٤ : كدناعي یذلاوا اهلل یدتمال ةيهاد یهو رعغلا ةيهادو رکلا یدحال هنا لاقب

 ادتها هنلثم هکردشفلوا هیبشت هزون نالوا عفت ابوک لوا یانعم كلوق ىلا مجرب

 ( ربغلا ) رولاق هدنرب یک زوت هک ر دذوخأم ندنسانعم هیقب ین یانعمو ردلکد نکم

 هنسانعم قلوا ءابت پودیزآ هرای رولوا ردصم ربغو رونلوا قالطا هغاربط هلنیتضف
 ی ا كنمسق هود هکردبدآ تلعرب ربغو دسف اذا عیارلا بابلا نم اربف حرطا ربغ لاقت

 ا
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 هباتک ( ةرایعلا ) ردلوقنم ندراشعب ینیدلوا هانعموب یسهلک راعم مفاو هدنبلآ

 یراشتا سالا نيب كتهدیضف ردعسا ندنسانعم هدیصف ريس نالوا رک هدنزو

 نالوا ربثک یسهطلوا بوی رک هئوا یرب اباد هدننزو رابط ( راپعلا ) روید هثلاح
 * ملا ری ناک أذا راع لجر لاقب ردذوخأم ندروک ذم یانعم روید همدآ
 همدآ یک ذو مهف "رب و تسج نالوا قوج یسالوط بوزک یری رهو باهذلاو
 هدیلو ن دلاخو روید هالسراو فاوطثلا ربثک یک ذ یا رایع لحر لاقش روند

 ولطاشن و ولشبنج تیافب هدشنزو هنارکس ( هناربعلا ) ردیلع لحرربو ردیعسا یسرف
 رک ذ هدنسهدام روع (ةراعلاو دارلبا ناربع ) روند هرلهود كالاپ و تسج
 *یش لک وهو راغ هب لاقب رونید هئبش كعلک مزال هصیغنو بیع ( راعلا ) یدئوا

 هگردهنسانعم قمردنارام هلیبس یلعفرب یدآرب هدننزو لیعفت ( رییعلا ) بیع هب مزل
 ندکلیا قحالراع کا هلفمروا هیزو ینتحابق كمدآ نالوا رداص ازسان لعف رب
 ءاي عي الاب لقت الو راعلا ىلا هبسنو هيلع هصف اذا مالا هربع لاق ردنرابع

 تیام ردح معم یزاوح هدحابصم هکر د ح راش ردلکد زباج یلیا هدعت هیفرح
 ردهنسانعم قلرایع بوئراط ررب رر یوتلاو هلا رمیعئو ردرات یمهبدعآ هفتم

 كنیع زایع لصا هک رد ح راش دحاو دعب دحاو امنز و اذا ریثاندلا ربع لاق
 رخآرب نوحا كلع ینتخ ییوزار دوغاپ کوا هدشزو هعاقم «راععو هل رسک

 یدالوا لاعتسا هدنماظن كهتسن ر افلطم رایع هدعب ردهنسانعم قم ردشقاپ هلا

 یای كب رغمو یدلپا هثطخحم یدورو ندلیعفن یرهزاو هماظن یا ,رایع وه لاقب
 مهاردلا رایع هنم و رولوا یسایقم كهنسنر رایع سپ ردهرزوآ لاونمو ید

 یزو كیوص و صلاثنا بهذلاوا هصلاخا ةضفلا نم ايف لعحام وهو ریناتدلاو

 هدننزو لعافن ( ریاعتا ) بلعط اذا ءاملا ريع" لاقي ردهننسانعم قغوط نوصوب
 موقلا راعت لاش ردهنسانعم قعشردنلراع هلغم روا هم زون ینرلتجابق كنبرب یرب

 ردندیمآ-ارععمو ردیسهبنکكت هیهاد هدنزو رمنم ( زیعم دنا ) اضعب ,هضعب ریعاذا

 اعاد ینبگ ار برك كيم ( راعلا ) ردیناح رمعم نب ةرمس دوخاي سوا ةروذحم وبا

 قيرطلا نع ديم ناک اذا راغم سرف لاقب رونید هآ نالوا رردیاص ندلوب

 باتتکیفاآ دجو .٭* یرهوملا طلغو حامرطلاال مزاح یبا نب مثب لوق هنمو هبک ارب
 هيض كيم یو نويوفل راس و هدسع وبا * راعلا ضكر اب ليلنا قحا مي ین

 رطش الوا هکرید حراش رداطخ لواو رلیدلیا نظ ذوخأم ندهب راع و تیاور
 لوغ رثکا ااو ردلاس ردطلغ" یرهوج هلغلوا عقاو یخد هدننیب كحامرط ینان

 ید هماقم رولوا واو هکرایدلیا ریسفت هبا رعضم سرف و ثیاور هلیبض كيم
 ثبکوک مان لیهس هکردیمسا نابت کوک هجنرب هلرحف كنءزمه ( رایعالا ) ردعالمو

 ی ۶
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 هنس هکسهوت و هج رويس نالک هب هچغاشا ندنفرط تسوا قرهلوا هدنزوب جا

 رومم ولوص و ولتوا تیاغب هدفلس هکردیدآ عض وم ریو ردیعما یداورپ و رونپد
 هلفلاق با و بآ یو :بارخ و ربغتم هل ودرک ثداوح هرکص بولوا نادابآو
 4 رفاک مان علیوم ۶ ناب ربعو ردشلوا لثم برم هدنقح شحودلب برعلا نب

 تباصا شتآ هلآ یهلا لاسرا بولوا یداو رومعهرب صوصخ هنسیدنک هکردقل
 برض هدنقح لح نالوا یاخ ندتعفنمو ريخ یخدوب یدلوا دابرو قرن هلکلیا

 رح روفسم راج و ردشلوا دزنابز هلا * ربعلا فوج نم ىلخا * بولوا لثم
 هب هبشح نالوا هدنکوا كن هفحم و تكحد وه ردعو یدنل وا 2 ید هدنسهدام

 روند ههاش داب و روند هنب راهمو دیس كموقربو روند هغاط و رونید هغ زاقو روند

 نارمع هنف رطکیا رونید هنفرطرب كنيکيک هقراو رددآ كغاط رب صوصحم هدهنیدم و

 نیعلاناسناونو ساناا یا یاوه ربعا برض نم یا یرداام برعلا لوشو رونید

 ىلصا كلوب * ةرشع ةدايزو ريعب ريع * لاثمالا نمو ردهانک ذوخأم ندنسانعم
 ۵ رکسع هسک نالوا یشناج هسلیا تافو یسرب نع ندنکولم هيما ونب هک ردو
 هدهدام نالوا عفنا فلخ ندفلس كردیک ېدنا ردنا عض قر هيا نوا هنس هف ولع

 رک ذاب رق انعموب نیعلا ظلا لبق یا یرجامو ربع لبق هتلعف نولوشیو یدلوا لثم
 لاقب هنبسانعم كفنک یک شیقج پولی ربص ندهتسن رب رولوا ردصم ربعو یدئلوا

 تک :تودیک هوا یربو تلفن هلاک بهذ ادا ارعا رعت تکلاو ی ا
 اددرنم ءاجو بهذ اذا لجرلا راع لاق رونلوا رببعت قلاچ هطلوا هک رد هتسانعم
 قعشآ هیهقا رخآ بودا كرت روغو یهقا نالوا هداما بوردلاق یتغرب وق و

 ددهدننزو مکر لوش یرخا ىلا قلطناو اهلوش كرت اذا ربعبلا راع لاقب رد ةنسانعم

 ردهنسانعم. قلوا رشتنمو ناور سانلا نیب راعشاو هدیصقو ردعحار هەق ربط
 هتسانعمهلفاق رونبد هنابراک هبرسک كنيع ( ربعلا ) تراس اذا ةديصلا تراع لاقب

 یر یلعو ردقوندنظفل یدرفم روند هرهود نرتوک هربخذ لوق لع ردشنومو و

 یج نوسلوا باود راس كرک و هود كرک رونید هراهاد نر وک هربخذ اقلطم
 افاضمو ارغصم ( هدحو ربیع ) ردزناج هدالیئوکس كناي هدننزو تاشع رولک تاربع
 ردنا ماعط هج کل ای اعاد.لوق ىلع همدآ نیدوخ و یاو دوخ رونکب یار یدنکآ

 یا هدحو رییع وه لاقب رولوا رفلشوخ ندرفاسم هکرونلوا قالطا هیسک نالوا
 ندنسانعم تالفنا و باهذ هدشنزو باتک ( رایعلا ) هدحو لک اوا هبأرر بحم
 هباد هدننزو هراجا ( ةراعالا ) روند هکشک یک رقح بوایریص ندهتسن رب رده"

 ۱ سرفلاراعا لاقش رد هنسانعم قم رحاق تودیک روا دوخایبوردیاشو ندلا ییسهلوقم

 تیب كمزاح نب مشپ ردلوعفم مسا ندنآ لیض كيم ( راعلا ) هتلفا اذا هبحاص
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 ةرہملا 'ید ایا روع لجر لاش رولوا فص و هپسک نالوا تر مسدبو نورد دب
 ) ایرمکكنپم و هدننزو رهف ( رهملا ) رديفما شوفرب هي كلا ( شا ربعتسم
 هد هک هدنن زو هراسخ ( ةراهعلاو ) هرم كرلبع ( :روهملاو روهعلاو ) هنيو

 ةا رلالج زا رهع لاقب ردهنسانعم كلك هنفلروغوا كلوااځرپ نوا از هد ژدنوک اپ
 روعفلل البل اهانآ اذا ثلاثا بابلا نم ةراهع و ةروهعواروهعو ارهعو ارهعو | رهع
 هسکربو یدلوا بلاغ هدانز هرکص بولوا عش وم هیانعم و هداموب هکر ید حراشاراجن وا
 تهافس و قسف راس ك او وار ری هستن نوا مو

 كلبا قلزسرخ لوف ملم كلنا از و مثلا مپ اذا لج ا/رهع لاقي نوسلوا ۱
 كنروع ریندو هدنزو لاثف ( راهعلا ) قرمموا یز اذا نالف رهع لاش ردهنسانعم ۱

 ةرهاعلا)اه رهعینمء اراهع :أرلا رهاع لاقب ردهنسانعمقم راو هنفلروغوا نوعا ۷ ز
 حراش روید هولا ندا الز هرزوا روم هحو هدشزو «رواج ( ةرهاعلاو

 هنیشکن دیا از هرزوا روک ذم هحو رهاع ار ز ردطلغ یه زهاع زرساه هکر ید

 شعب ددشلوا دراو ندنشدح [ رعطا رهاعاو شارفلل دلولا ] وبشا هک هتل روید

 ردهدن دقت شارفلا بحاصل یدلیا یہ عرش رلثوا ردیا بسن تابا ندابز برع

 ( یا ةءرع یه لاق روند هنروع یسور هرمشط یشاب هدننزو ه طی ( 2 رها

 رد ربهایع یمج رووا رعت زولح وق کروا 4 یاباب لوغو ةغفعالب هفيفخ ةفزب

 ثراص اذا ةأرملا ثزيبع لاق هنسانعم قلوا یسور یراق رولوا ردصم هرهیعو | -

 لوف هدنزو نارقیش ) نا رمعلا ) ردهتسانعم ه رهع هدننزو لغیش ) ربعتلا ربع

 هبهود كکزا دیدش و زوایو رددننالیخ باررعا رلو و روند هنککرا كنيبای
 هدننزو ربغ ( ربعلا ) ردیفل كن رب ندنکو لم ريج هدننزو رواج ( رهاعموذ ) رونید
 رولک رایعا يج یدلوا بلاغ هدیشحو راج هدعب یک راج رود هکشا اقلطم

 رولک ءارویعم و هلی كراع رولک هرویع و رویعو هلرمنک كاع رولک رایعو

 ج هوطو یو یه رواربعو هل رسک كلیع رولک تارابع ىجا عج یک ءاخویشم

 یرمضد .اهطساو یتالا مظعلا و “دارو هکريد حراش روئوا قالطا هکیک نالوا
 ملا و ایما راسو ردقلوا هطسو نالوا باوص رد رک ذم مظع اریز ردطلغ

 ةکيک كسمو نالوا هدنطس و كفك الم ردموسم هلیاونع ءاضعالا طسو یا
 هالوا هدنرزوا كغاياو فتکلا ربع هئالوا هدنطسو تکروک هدهقراو فکلا ربع

 لصالا ربع هبیرمو نالوا هدنطسو كنرعغو ندالارمع هنالوا هدقل وقو مدقلا ربع

 زود اقلطم ربع و یہا رووا قالطا , رفههلاربع هنیرب جاموطو یرموب كايقو
 ه راکیپ كزوک و رونلوا قالطا هلاموطو هبیرموب مقاو هدهتسن نالوا راومهو
 كنکلت رک قلوقو رونید هغقاب هلیغ روق زوک دوخاپ هنکب دوخاب هنغاپق لوق ىلع
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 زد رابع ندر غمو قرشم سعا یتروعو ردن رابع ندرلقالتح و رافراپ نالوا هدرلغاط
 سانلا نيب هدننزو هراس ( ةراعلاو ) رولوا ففخحم اض عبو هلددشت كناي ( ةيراعلا )

 لد دب کتیا یتجاح هنن رب یرب قرهیلوا هبه دارم ی روند هثیس نالوا لوادتم

 فوم هکر بد حراش هليقيفخ و ید دشت كا رولک یراوع يج ردهنسن یرلکدریو

 رد هیلعف یزو ردذ وجه ند راوتعا نالوا هتسانعملواد و یدلیا راصتقا هدنناب كنو

 هک ی دد ثیلو ردمسا ند هراغا هکر د هن هراع یتدسن كنو هکی دتبا یرهزاو هلیحف كنيعا

 ءاي نالوا هدنو هکی دید رلیطعب و ردینبم هنغیدلوا راعو بیع هنلاط قالطا هیراع
 هنغیدل وا ندنسهدام روع فل وم نکل رد رک ء اب نالوا هدنظفل یس ر ک ردلکد لاد هیاثعم

 هسل وا ندنسهدام راع ردشفلوا ریوصت ندنسانعم هظفامو زس | رهاظ یدلوا بقا

 فوذح واو یدیا هرناع بولقم ند هبراع ىلصا كنظفل هراعو یدبا رولوا ینای لتعم
 یدل وابهاذ هنسلوا بولقم ندهرواع بولوا هلوعاف یسهلک ,هیراع رلیضب و یدلوا
 ییهنسنرب هل مک كنه ( ةراعالا ) ردلقم ید قلوا ذوخأم ندنسهدام ناي عو
 ةراعا هنم هراعا و "یثا هراعا لاق رد هنسمانعم كمر و هلیهح و تیراع همدآرب

 لاق رد هنسانعم ثمر و تیراع همد رب ير داب و ید و هدننز,و هلعافم ( ةرواعلا (

 لییاکلارواع لاق زدهتسانعم كلیا نمضرو رد یرکعتواو هرافا ا هر واط
 ردهتسانعمقلرایع بورد دقاچ کل وا کیا هریاعم و اهردقاذا ةرياعمو ةرواعماه راعو

 هدننزو لعق ( روعتلا ) امام ظن و اهردق اذا ةرباعم نلایکلا نيب رباع لاقت
 روعت لاش رد هنسانعم كمسا ورک یهنسن ییدرب و تیراع همدآ رب ) ةراعتسالاو )

 .كفسیا یمربو هتب راع ی هنسن رب ند هسک رب هراعتسا و الط اذا اهراعتساو دی راعلا

 هدنب زو لاعتفا ) راوتعالا ( ا طا ۱ هنم "ىلا راعتسا لاش ردهتٌسانعم

 كمربو هلا ندلا ی هتسن رب هدنن زو لا واعلاو ) هدننزو لعفت ( رومتلاو )

 اذا هورواعتو هوروعتو "یشلا موقلا روتغا لاقب ردهنسانعم كمرد هک هلا ندلاو

 یرالیف كنغریوق لوق ىلغ روشید هلآ شلوا قارب هيض كم ( راعلا ) هولوادت
 بنذلا یفوتلاوا ر مف یا راعم شرف لاقب را وب ۵ 4 1 زوم" لواظ داوخاب شال و

 یدقرع ناشیذ رب شعب د رد دآ هدلب رب هدنن رق سلب اب ران حق ) اروع ) ننعوا

 ینیدل وا ید یردقم مالسلا ماع ا لع عشو و رع یتح بول وا

 لحرلا"روعتسا لاقب رد هنسانعم قلوا هناکی کلا هسکرب ( را وعتسالا ) ردل وقنم

 ' درفم وونید هب یوق و هیهشا هناربو و ققیی هلم كنيع ( ناروعلا ) درفنا اذا
 ۱ شا ( سیق ناروع ( همدم یا نا روع ایاکرو ا لاق روئلوا قالطا هنعج و

e E خاعش ثلا یدیا دسع یمسا هک یار ینا یہا نی می یرب روتلوا قالطا هیا رعش رفت 

 هدنزو فتک ( روعلا ) ىدا زو نب دیج سماخ دوتا سا کا نا عیار
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 رولوا قالطا هفت ریو هفیراپ نالوا هداوناو بیع یا هل راوع تاذ ةملس لاق
 یدو یک راوه هدننزو یراکس ( یراوملا) نشو قرخ یا راوم هیف بوت لاقب
 "اعف دواب هب هضبق کو ردیئنوم كروعا هدنزو ءارح ( ءاروعلا ) روند هرلن و ام
 ولزوک یشاشو ةف یا ءاروع ةلعفوا هلك هم تدب لاقي رولوا فصو هیت
 ءالوح و لوحا همدآ یشاش راب ص هکر بد حراش هنسانعم ءالوح روئلوا قالطا هوا
 هفرف هبرمک كليم ( ناربعلاو راوعلا ) رید ید ءاروعو روما یک یراک دید

 .د )دحر هینوکس كواوو صف كنیم (ةروملا ) رونید هنیرلروس هکر کج نالوا هق رف
 رولوا كانفوخ یاچ ۸ روئوا قالطا هکیدک نالوا هد هبرام لو هد لدنردو
 یا هالا [ :روع اننوسیب نا ] ءارقلا نم ةعاجو امهنع هلا ىضر سابع نبا ًأرقو

 ج هلوا فوخ ندرلقراس 4-ةملوا لاخ ندلاجر هد مرا هناخ مزب ىنعي ةروع تاد

 هدناسناو هنسانعم نکم رونلوا قالطا هر قجولوص وب هروع و ردراو رلکدکو راع
 یریدوارد هبک او ةرسلا نیبام هدلاجر هکر وئلوا قالطا هباضعا نالوا بحاو یرتس
 تروع یرب ره هکدوللوا قالطا هتعاس جوا ندرابنو لیل هروعو رونلوا رییعت
 ندفاتب هکردتغاس نالوا هجمدقم ندرفب ةولص یرب ردیتفو قجلوا هداشک كنبرب
 هتتقورمس هلفغلا ىلع هسکرب هلفاوا ماكنه كج هیلیا عزن ینسابل كل ەك بوقلاق
 یسیربو رولوا راپود هروظحم سما هلغلوا هروعلا فوشکم یرثکا هلیا لوخد
 بونیوص هکردتقو هرکص ندنزاغن وسنای یسیربو ردیتعاس هلولیق هکر دبتقو رام فصن
 ردندهیعرمش تاقالطا قالطا تروع هیهرویزم تاعاس هکر ید حراش ردماکنه قحاتی
 اونمآ نیذلا اهیاای ] هدرو ؛هروص یذخأم ردیتبم هنسهقالع تیفورظمو تیفرظ

 لبق نم تارم ثالث مكنم ملا اوفلی ۸ نیذلاو مکناا تكلم نذلا کندأتسیل

 تاروع ثلث ءاشعلا ةولص دعب نمو ةريهظلانم مکبایت نوعضت نیحو رعفلا ةولص
 نوکر هک دليا ناپ هرزوا هجو وب ینلوزن بیس نیمسفم ضعب ردیس هی رک هیالا [ مکل
 نوجا راضحا یمظعا قوراف ىرلترضح مالسا هيلع ماع رغف هدنتفو رابلا فصن

 لوا قوراف تمضح رکم بودبا لاسرا یالغ ما ورع نن ځدم ندراصنا ءاتا

 ةتغب روم مالغ هلفلوا فرطرب بوث ندنرب تروعو لوفشم هیهلولیف هدماکنه
 لد هدرزآو لعفم ندهعوقم تروص هدکدلیا نواه سا غیلبو ظاقاو لوخد

 423 و رس كمدآ رپ مالعاو نذاو هدرلتفو وب لاعتمیادخ ترموح یشاکو مایق یردلوا

 هب یوب یایک اخ كرەديا ان ود یدیا هروب لازا یوامس را هدتباپ قماغلوا لوخد

 راذک هدجس هلغلوب شلوا لوز ةتفایفرش هموقرم تیآ لوصولا یدل بولوا مزاع
 هنش ج هنلوا ایضساو مرش اقلطم تروعو یہا رایدلوا تاجاللا یضاق ءاکرذ
 1 لابلا تاروعو هنم يهسب یا یا لعش نا قیلیال :روع وه لاش روئوا قالطا

 ۲ هد رع لو
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 هراع لاق رد هن سامو قاق روعا یدآرب هدننزو روح ( روعلا ) هل رع» یذلا یا

 كلبا فلت لوق لع كمروگ بول آ یهنسنرو روعا ریس اذآ اروع روم
 كەز ( راوعالا ) هفلتاوا هب بهذو هذخا اذا اروع “ىلا راع لاق ردهتسانعم
 روعا هربص اذا الف روعا لاقب رد هنسانعم كلا روعا یهدآرب یدو ہل رسک

 هدکنجو نکماو رهظ اذا *یثلا روعا لا رد هنسانعم قلوا رهاظو نکم هنسن رو
 لاق ردهنسانعم كم ر ولب یرب كل و و دکر نالوا لح هب رض كراوس نالوا مصخ

 روعا جدو هدننزو لیعفت (ریوعتلا ) برضلل للخ عضوم هيف اد اذا سرافلا روعا

 هدعاسم هتجاح كل هسکو لتحاحرب و هروعا ینعع االف روع لاقب ردهنسانعم قلق
 هتحاح ضش و هدر اذا الف روع لاش ردلعتسم هنسانعم كلیا در بویلیا

 اهردق اذا لیئاکلا روع لاش ردهنسانعم كليا نمح و ریدقشت یشوعلواو یهلواو

 لاقي ردلعتسم هنسانعم كليا فلت صرع بویعزوک ههشوخ ییشاوم نابوحو
 قالطا ههغرف ید و هدننزو رب ز ( ریوعلا) ع ایضال اهض ع اذا ملا یعارا روع

 روند هثیش نالوا ردبا لیلع یزوک ( رتاعلا ) ردیدآ لجر رو مضوم کیاو رووا
 رونلوا قالطا هنسهلوقم كاشاخو راخ نشود هزوکو رونلوا قالطا هنس غا زوکو

 دقوا شلت ا لوشو رولوا تداع :هدنعایف تل ۱ لز هک ردیسا هل هی و
 ر اع میس لاقب هیلوا مولعم مدآ نان آو رب ییدلکو بولک ناهکان هک رونلوا قالطا
 لاشاخ و راخ نشود هزوک یدو ه دننزو نامر ) را وعلا ( هیمار یردال ناک اذا

 روند هنشوق ےقنلرقو یذق یا زاوعو رباع هنیع ق" عقو لاش روند هنسهلوقم
 رولیراقیح هلغفلوا راه بولیکا یتا زوک هکرونید هزکحنا لوش نالوا ثداح هدزوک و
 لوب عی هیلوا یتیاده الضا هدنصوصخ قیرط ةکروثلوا قالطا همدآ لوشو هلوا

 رولک ر واوع یبج رووا قالطا همدآ بلتقلا فیعضو ققروقو هلوا زا ینلاوحا

 هدنو ردقح هلوا رلن و ًامو کک دارم کروند هصاخا نال وا هدن رارپد یرلتحاحو

 نونو الا ینعی مهرابداق ممناجاح نیذلا یا ریاعوهو راوع مه لاش ردیعج كراع
 ( ةرتاعلا ) رردبا داتا دلیک ندب ۱ هم نا وین هک ردیدآ ریش هن وکرب راوعو

 3 رظا هلتهجح ترفوو ترک هک رولوا قالطا هلام لوش هدننزو هدیس ( :ربعلاو )
 دیلع لاقت رردلوط قاربط ج وآرب ینزوک كمدآ ینب هحرک هلوا رردلوط ینزوک

 هدنیلهاچ نامز هکر د حراش هری الم ةربثک یا نینیع:ریعو نع ةراع لالا یم

 اقلطم ه دعب یدیا رارراقیح ینرازوک تلعف هل وا غلاب هراهم كی یرهود كمدارب

 هب روعت لاع ءاج هدرا كجد یدک هلا رشک لام تح رلیدلبا لامعتسا هدناوا رف لام

 روش وا قالطا هب هصیقل و بیع هلی رلث تاکرح كع ) راوعلا ) رارید لعفلا اع

 ۱ قیرطلا روعا اوذخ لاقب رونل وا قالطا هلوب نایلوا یتمالعو ناشن قیرطلا روعاو

 eer رم را منت REE ها ور رس عمرم Ta ia SEE HILT تک دیه هک
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 یدئلوا ناپ هدهدوم لح یسانعم منع نالوا دماژ ینو ینعی یدئوا رک ذ

 ادعا لوف ىلع روید هنکوک كدماف هيو یصف كفافو ىب كنپع ( رفنعلا )

 رود هاب یرظگدید یوا ربسصح و قلهفوف و روند هاب قشموپ و هزات نب

 امرخو ردیسهزان دارم 6روئوا قالطا هدلاع ینیدلوا ضا لوق ىلع یک یدرب
 لصالا یا رفنعلا مرک لاقب روند هنسنو فو لسا كمدآ رو روند هنستب

 ثرار رووا قالطا هنب ردالوا كنسهوفم یجکا و ولیوک ینمی كراتاقهد و
 فورعمرب رفع لي كفافو ردشفلوا هییشت هنلوا ربص> هکایوک ینبم هنیرلتراقحو
 هنسبشید كشوف یرلکدبد هجام آ هدنزو ه ره> ( ة رقنعلا ) ردیسا كن هقا كاب ییوص

 ( روعلا )روید هب هفان ول هثح یربا هدننزو هره (ةركنملا) ردیدآ كنوتاخ رب و روند

 ردفل وا مشکی دارح هکقلوا لئاز یسهمصاب توف ینعی یسح كزوک رب هنیتعف
 سح بهذ اذا یاحم فاش راعي راع لاقبو عبارلا بابلا نم اروع لجا روع لاق
 هلغا واموسم هلیئرابع تراعوا تصقن اذا نیعلا تروع هدحابصم نکل هّینیع یدحا

 راربح1( زاریوعالاو ) هدنزو رارجا ( راروعالا ) زولوا فلاخم هنبربسفت كفلؤم
 لجا روعا لاقب ردرانمضتم یبهغلابم نکل ردهنسانعم قلوا مشیگی هدرلن وب هدننزو

 رولپد هي یثک مشپکب ردفصو ندروع هدننزو رجحا ( روعالا ) روع ینعع راروعاو

 كنیع رولک ناروعو هبرسک كع رولک ناریعو هلیبض كنیع رولک روع ییج
 هلا مصب تدح هغرف اریز رد همس هیدض رونلوا قالطا ههغرق روعاو هليمض

 هگایوک كنول زوکر ب یک یرلکدید ءاضیبلا وبا هبیشبحو ریصبلا وبا هباعا ردفوصوم
 هی هنسن زنکو ووک روعاو رولوا كلام همصب تدح غوا دم یرون یزوک یکیا
 همش نارباقو فیعضو ققروق لوشو "یدر یا روعا "یش لا رونلوا قالطا

 رولوا لیلد هنتعس تعفمو ربخ یب هن هلغاوا هدنافنو ربخیب هسفنق هک روئوا قالطا

 لجر لاقي رولوا شوا ندنابق داج هکردبا تلالد ینرب هنفرط كنآ هسکرب هلو
 تلالدد نایلوا یتفاذحو هیفربخالو لدنیالو لدال دیلب نابح فیعض یا روغ

 هدوسرفو هنهک كبو ةلالدلا یس یا روعا لیلد لاش روتوا قالطا هزوغالوق
 همدآ نایلوا یسیجاق هدندزواو سردنم یا روعا باتک لاقي رونلوا قالطا هاتک

 دعم طوسال راص اذا روعا لجر لاقت ردکعد نسحالس دارم هکروتلوا قالطا

 هنالوا ندنهج رب زکلای سپ رووا قالطا همدآ نایلوا یشادنرق ندنتهج نیواو
 قالطا دیسک لوشو هیوبا نم خا هل نکی مل اذا روعا لجر لاقب رونلوا قالطا
 سویأم هلفمالوا رهظم هبهدعاسم یتجاح نکل پودیا مزع هنت یلطمرب هک روئوا
 بصي مو هتحاح ضقب و روع دق راص اذا روعا لحر لاق هلوا شملوا دایمات و

 رولک رواعا يج هنسانعم باوص روتید هثسک سس لک نالوا هدشابو بلطام

 روعاو
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 كاله هلغلوا رضم هننرایدنک بودو راقلاب ییهنسن نالوا دمج لوا هیشاک هک ربد
 شما زرراقیج بورای ینرانراق هرکصندقدلو هدلحاس هلجاوما برض بولوا
 یعر ندنانابن وبشوخ یرلیرآ لاب نالوا هدنلابج دنه ربازج ضعب هروک هنرخأتمو

 وص لیس ینراناوق كرلپرآ هلیببس ناراب ترثک هکرد لسع ییدلیا لصاح هلبا
 جوم هدقدلاق قاب یسهیععش یارحا بولوا وع یس هیلسع یا رجا هدکدروتک های رد

 یدانق یرآ هدر ربنع ضعي ارز ردع الم هعبط لوفوو روالو ب1 بو آ لح اس

 هنفلءراق ینلقآ هک ردیعو یبشا یدوجا كربنعو روللوا هدهاشم یغریوقو یغایآو
 ندنسهلبق میت ربتعو دولوا خد ثنوم ردرکذم یسهلک ربنعو یهتنا ردنالوا بلاغ
 عوترب ربنعو ردندن  یرلکدید ربنعلب هلفیفختو ربنعلاونب ردیعسا یردپ كنعاجج رپ
 ترضح ندنخ بولوا هابا مظع تیاغب قلاب روب نم گرید مج زام ردیعما یرح كعم
 رنو ردروطسم هدربس بک یرکدلیا لکا مالسلاو ةولصلا هيلع مرکا لوسر
 مای ربنع نانل وا رکذو راربد ید سرو هک روند هننارفعز نعو روند ها رفع ز

 ةربتع ) ردیدآ هب رقرب هدنع هاه ( هرنع ) رود هناقلق نالیزود ندنسب رد كغلاب

 لوقت نوعغیدلوا تکرب مزلتسم رونلوا قالطا هنتدشو یت» كنلصفشیق (ءاتشلا

 رودق روللوا قالطا هناغوص ( ردقلا ةرنع ) هندش یا «اتشلا ةرنعق هتيا

 هئالوا قاصو صلاخ یسن هدموق "هنایم ( موقلا ربنع ) ردهدنس هباثم یربنع كبا عا
 رکذ ارز او ا لثم هدنص وصخ تیادهو دشر ) دلبلا ی ربع ( رونلوا قالطا

 رولوا تسن هرانآ تیاده لها هلرللوا تیاده باح لجلب رینعلاونب نانلوا

 ردیدآ لحررپ هلیسهینب رغصم ( هرینع ) ةيادهلاق لثم وهو دلبلا یربنع وه لاق

 روند هکنیس هدننزو بدنج ( زبنعلاو ) هدننزو رفعج هلا هیقوف یا ( زبنعلا )
 لاش ردهنسانعم قمادرزو كنيس هدننزو هجرحد ( ةرتنعلا ) هنسانعم بابذ

 ةع یناذآ لوقت رونید «یدرزو رولوا مسا هدانعموو تاص اذا ربتعلا رتنع
 هدکنح و كلبا ماعفاو كولس هلاعفاو لاوحا نالوا تو دیدشو هئوص یا بابذلا
 هتعاصشو دنادشلا ق هک ولس یا هئربنع یبعا لوقت ردهنسانعم كليا قلرداهب
 هبواعم نب ءربنعو هذعط اذآ ح رلاب هرننع لاش ردهتسانعم قمحاس قارنمو برطاف

 هرج> ( ةرجعلا ) یدا ندارعشو ندهیلهاج هکردهسک فو رعمرب ندنسدلیق ساع
 (هروجع ) ةثیرج یا ةرجع ةأرما لاق رونید هنوناخ ریلدولمادقاو تأرح هدننزو
 هنسدنک مکره یدا شفلیوخ ندکعد هروجعو رجع هک یدا هکر هيض كنیع

 یدنلوا رکذ هدنسهدام رغ هروجعو یدنارولوا شت آرب هسید هر وجع دوا هرم

 تجاحو تمهو روند هب هیهادو تفآ هلیعفویمض كداصو ىع كنيع ( رصنعلا )
 .هدنسهدام صع یس سصنع وبشاو هجاح و همه یا رصنع هيف هلام لاش رد هتسانع
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 یوفر هدانمو ردیدآ كيوص رب هد هیلهاج هد زو هنابح ۱ ةزاملا ) رد رعم هب رو#

 هعلفر هدنسیفش لصوم ( هیئارملا ) رددآ هب رفرب هدهماع ( دیراما ) ردیم-ا

 هدن زو هب رفز (ةيرملا ) ردیدآ وص رب E 9 هرم ( هب رما) ردیدآ

 ل مان قرع ثاذ نالوا یاقیم تانحاج دش ( سا نا نات ) ردهم و «ددادفب

 ردلک د زباج كد رع نأ ناب ردهدمض وم مان هع نالوا هدنیب هم کم کم ها

 ما متون ف( نا رع ) ردفاضم هب ههب د ت زبر 5 نون هام نب هقادبع ارز

 هد زو کس ) را ) ردععاو هدر رج ردد Ê عضومرب 4 كم ) نا معزا رع )

 یس هبصف یآد نم مس هدنشزو ها رس ( یف ) ردهطومر هد رق طساو

 نب ًالظنح و ردعضومرب بيرق هیهکم هدشزو ریز ( ربا ) ردعضومرب هدنپارت
 هد هعفترم ضرار صوصحم هتعاج لاوع وسنب ( ریغرثب ) ر هددآ یمزف كراس
 ندانتساو قلح ( هری دلج ) ردپسسه.نک كنان تل ( راک وبا ) ردیدآ یفوقرب

 هدشزو یاهم ) یراملا ) رول وا یالطا هتسایآ لا هرەگ کرد ح راش رد هانک

 هدیلدو هلدنم لوسش هنیتهف ( را ) ردیسا ىملق كتنیربج حابص نب ةهرا
 یراچو یفعتب لوق ىلع ررتروا ینرلثاب هاکنآ ناوست نالوا رارحا هکروشد

 كنب راکلموک برع رونبد هننکی یرلکموک یرلک دب رو بوت روا ینرلثاب هقمادوا
 راجخ هل نوکیال ناوا كفلوم رروللهدرپ هد هلکن [ هلفلوا مساو و كوي یرلکی
 لعاف مما یردصم نالوا لوأم ها نا ینعی ردنیضتم ییهحاسم هتداع ىلع یترابع
 ور هدنراجوا كب افلطم ءرکص هکرید حراش ردشلیا رابتعا هرزوا یوا
 ,یفايف نيكلا افرط اه هب رعى لج زا!لصب نا سابالو ةيابلاق لاق اک یدئوا
 بصنم هللیس كنهکم یروص روش ندیا ن اب رج ندنآ هکر د.دآ :كغاط رب رعو ءاهقفلا
 بوت لاقب رونید هبو شغلوا مچ" ول هفتو قیص هدشنزو ریما ( رتیمها ) رزلوا
 ( رومما تیبلا ) ريع ريج رشک لا ةب رولوا عابآ هنس هک ربثک ربعو قیفص یاربع
 ردیعا تج تب عفاو هدنرارب و ءازا تسار كن هم کم هک هدنامس ۲ الا

 لک كر یدب هدننزو لج رفس ( ردیمملا ) ردطوسبم هدشداحاو رتساقت بک یاوحا

 ندبلا معانلا مالغلاوهوا ردیع تار لوقت ر روند هبالغ وا نالوا زانو هزاب ور یک

 یفالخ نیما دمع ندهیسابع هدنزو لج رغ ( رطیما لر روند همدآ قوح یلامو

 ہدښزو رمنق ( رعنعلا ) ردیعا ینایفسدرم ندیا جورخ هدماش تشهد هدنماکنه

 هدایرد دوخا ردیدبهلصفو ثور كنب رح "داد رب یسهدام تب و ردیعا فو رعم بیط

 بوقیچ هنیرزوا كيوص غبیبس یینهد ینمی رقیچ بونانیف یک تفز ندراکیپ رب ناک
 ربع وبشا هکرید مجرتم رول و هدایرد لحاس بوروس جوم هدقدلوا دمج
 یتح ردهروک هنیمدقتم یاب كفلّوم رلیدلیا فالتخا نر رخ امو نمدقتم هدنسهدام



 ا

 یوکس كيمو یعف كليم ( هجورع) رولوا دارم زیزعلادیع ن رع ندهیوما یافلخ
 ا ردظفل ییاو کرد. راک ردیما مسا هلا هنک اس یایو هحوتفم واوو
 ارز رولوا فو اا ءاه هدنعوج a هب وییس رد_شفلق ,رنیکح دحاو

 نونم كسرلیق ه رکن رکاو یک قاغردبیش هناوصا هلغلوا یما یرل رخآ كرو

 یهتنا یدد روشد نوو رغو نامو رع هدنعجو هدنسهنش درم ماما نسردنا

 مهلا ةرعوا ی قلعتدف لوقت ردیس هک تک سالفم هدننزو هرج ون ) هرعوا (

 عولا یا ةرعوا هذخا لاق ردیسهینک ید كغلجآو سالفالا ةنک وهو هرهقا
 لوز ههلقو موق شنق هلغلوا مدق موش تیاغب هکی دا تن یو كنيدكر و

 یدیاردا روهظ هتفوالب رب هنوک راو لاتقو كنح هسلا هداروا هسلیا لولح و

 وصرب ( ربا ) ردیدآ نصح زب هدسراف ضرا هدنزو همام ( هراع نا نصح )

 نکل ردیناور یوغللا برطقو و ردیدآ رجشرپ دوخای مضومرپ ( ریماعیلا ) ردیدآ
 ضاع هنکیا ردیسهبنک كنالترمم یشید ( ساعماو ورعما ) ردشفلوا هیطخ
 ,ر ونید هسم نالوا رشک یایص و ةولص هدنزو دادش ( راعلا ) روتلوا قالطا

 همدآ رادیو تبا هدنندما بولوا یوق یدافتعاو ناعاو نوهکیدلیا نیدراعا
 لاق روند همدآ ءاشا تیط كاب یاس ندا دای هلا ریذخ اب گر یک رهو روشد

 لوشو روشد همدآ ندا لامعتسا ه.دبط هحار ادو ءاشلا تیطلا یاراع وه

 یاوو ناطلد و مزالم هتعاج شا بول وا سالا مم هسشق هک روشد و

 هرزوا لادتعا هجو كسا حاصمو هدنرروما مزال ییشعو هرادا كنبرافرط 1 : ۱ 3 1
 شاب اعم و هروکح هنن ايب كح راش هل وا ردآ تم بم و مادقا هدنسهراداو تیور

 مزاللارمالا محلا یاراع وه لاش ردذوخأم ندمراع نالوا یمسا كتوسک

 نکعو راقو هدشار وامو مالک بول وا سفنلا ماحو ناطال_ال بدلا ةعامحل

 تنسو یوب بدا یبا او موف و یلایعو دالوا اعادو روند همدآ نالوا ی :حاص

IERیو فو رعه صا هافولا او روند همدآ نالوا ردا داشراو عج هرزوا  

 لاق رد دهیع رش تاقالطا رلن و و رواد همدآ نالوا موادم و مان هرزوا رکنم

 هما ق تباثلا نامالا یوقلا یاراع لجرو مايصلاو ءالصلا رشك ناک اذاراع لجر
 عنا یاراع لجرو خیاورلا بيطلا یا راع لجرو ءانلا بيطلا یاراع لحرو
 همالک ین روقو ملح فا راع لحرو ناطلتسلا ىلع بدلا یاب مزاللا ق

 هيلع هللا للص هلا لو شر بدا لع دیار ا و هتي لها عب ے2 ناک اذا راع لجرو

 تيم و یحف كنيع ( هیروع ) توعنا یا یو اب ما یاراع لجرو سو

 یروکنا هديل وطانا الاح هدایفا رغج ست ردب دآ هدلپ رب هدنسهکلوا مور هلددشت <

 | رهاظ یدا رووا دع مورلوطاا هدفلس ردم وس ص هرزوا قلوا هدلب ی

 ر کک ی ی مے ن
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 یهنک هکه ثل رولوا كلوکیوک حیا هک روند هکلبا یافز هدناپ یدنواشب و و لها
 توک نمی هرمه هشاب هدنزو "لاعتفا ( راغغالا ) روند سرع هکمرونک هئس هناخ
 رد هنملانمم كم غا ترازو ةرمعلا هسأر فا سبل اذا لج زا را لاقي رد هثسانعم كفيك
 ا يكل دصافو ردهنسانعم راز هيس هي لعاف مسا ( رقما ) هراز اذا ءرقعاب لاقب
 با ( راملا ) رولوا شلوا هد هئسانعم كنمآو دصف رامكا سب رد هتسانعم
 هلکن [ هک روند هکسچ وبشوخ لوشو رد هنصانعد ماسنو تیحن یک هراع هدنزو

 انوش و وير كلما هدننزو ءرهوج ( ةمموملا ) روسشوا نیز ترشع سلجم
 هصسوعو ةبلجو حایص و طالتخاقیا :سوهقف موفلا تک ر لوقت روتید هنسهطاعش و
 لصساللا ام وغم كلام لوقت هنسانعمقم وقیل آ بوردکر ب هدرب ر یما رولوا ردضم

 ثلءددشم میم و كني ( نا رهلاو )4يس هيم رغصم (نا ریمها ) مهسباح و مهعماج یا یاب
 لوش هيس هب رغصم یندو ( نانریهمهلاو ) هيس هين ریفصت ( نا رییهاو ) هيف
 هک ردراویراهبع۵ کیا كرانآو رول وا هدنکوک كناسل هکرونید هکیک كحوک هنادییا
 هدننزو روفعپ ( روا ) ردشل#ا هطاحا ندلزوب جا ینا هج سوب نالوا «هزاغوب

 رد ربماعی یمج ردیعسا رصش عونرب هاه ( ةروتلا ) هنسانعم یدح روند هغالغوا

 روضشد هنحوا ىيا كنب کی ییا كاوتا رد میش هکهدننزو نار ( نارمصلا")
 کرد هتسانعم لصلا ةراوکو ردیعما الت رد نطبرب هدشنزو هنیفس ( هریع )
 . قلبا قالطا دجوک زاطح و ةناوف راطعب ردموسرم هرزوا یالتخا هدنسدام

 مج زه رولک روغو رولک رعا یجج ردندلاچر ءاعسا هدننزو رت ( رع ) رکرذیساک
 هدبصن تلاحو نوعا قرف ین هلا رع رووا مسر هدنزوص ورع هلاواووب هک رد

 ور پویاوا مسرواو هدنسهک رعو نوهخیدلوا قراف بصن فلا رونلوا كرت واو

 فرسنمو نکاس یطسوو ح وتفم یلوا یمهلک ورم اربز قلوا موسم هدنسهگ
 ءامسا ( ساغ ) ردیععا یناطیسش كیعاش ما قدزرفو رعو ردفیفخ 4تهح قلوا

 هلفاوا یعسا كنید هسقرب نعي رونلوا هیععت 4ق هلکن آ هکرولوا ءاکو ردندلایر
 نیهکرب هدننذو رفز ( رع) روند هنکینا نالترص یاعو رداعحم هلکنآ 4ق لوا
 رعلا هتسلوا لودعم هدنتلاع تفص اریز ردلودعم ندماع هدا هیت هلکئآ

 هدننزو ناتنک ( زاعو رعوعو ) هدنزو ربیز ( ربع ) رونلوا هدارا رماغ, هکر وتید
 ىف كنيم ( نارا ) ردندیماسا هدننزو إمي ( رو ) ير كنيع (نارعو)
 جوک هدزافوب ( نارعو ) رولوا دا مرد نیورع هلا رباج نورع هيسهخ هو
 ساع هلا كلام ی ماع ( نارماعلا ) رود هنکحهرا تا کیا شقراص ءرزوا لد

 قیدسملا رکیوبا هيه كيمو ىمض كنيع ( نارمفا ) ردردسک ما لیفطلا نب
 هلا قو رافلارع لوق ىلع رووا هدارا یرلتمضح امج. هقایطر قودافلارعو
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 . كيل و ضیوفت هلقيلعت هنایح كن هک لوا دوخای ثنسیدنک هسک رب یلامرب مدآرب

 ردکنس هناخو هقدلوا ۶ دوخای هقدلوا مع الش ردسا کروا هکلیا اطعاو
 ابنکس هلاہنالعح یا ی رعلإ راذلا دن رعا لوقت ی رک كلا كيل ويد رد ةافولا دعب

 ح راس + یرغالاق الا دولخالو ی ۶ الا ایندلا ۱ ام * مهل وق هنمو ه عوا یزع هدم

 یدنلوا» رک ڈ هدنسهدام بقر هک هت یدنا ندهیلهاج تالماعم یقد و یرع هک رد
 كلذ لطن اف ةيلهالا ىف نولعش"اوناک اذك و ىلا تداع تام اذاف ةيابنلا ف لاقو

 تضامن و دب نم هت رول وهف هنایح ب هبقرا وا ايش ا مهلا و

 اهلعم و ثیدسحا رهاظب لمعي نم منذ نوفاتحم اف ءاهقفلا و كلذ ىلع تایاو زا

 نیت رک بل نه( راعالا ) ثیدا لوأت و ةيراعلاك اهلعم نم مممو اکیلت

 هل هتلعح یا هایا هئرعا لوقل ردهنسانغم كمريو هلیهجو یرع نانلوا رکذ همدآرب
 الها هلعح اذا كل زنم هللا رعا لوقت رد هتسانعم كلبا دابا یرب رو یرع وا هرع

 | ناکدا هرعا لاق رد هنسانعم قایق ردا دایاو كمردسا دابا و روم همدآ رب یریرو

 اذا ضرالا رعا لاقش ردهتسانعم قلو نادانآ و روم یرب رو هرم هلعح اذا

 همدآ ریو هانغا اذا هيلع رعا لاقب رد هنسانعم كليا ناکنز یدآ رو ةرماع اهدحو
 هناعا اذا االف رعا لاقب .ردهنیسانعم كليا تناعا هدنصوصخ كمروتک ء«رع هدج

 هکر د هنسانعمكلیا كد رک هدن درون یساپ رقاو لها هنس هحوکنم یشک و ةربعلا ءادا ىلع
 اهلها ف ایلع ینب اذا هنارما لع نالف رعا لاقب ردقج هلوا كمرک هکلوکیوک جا

 ردهنسن شلاق ندلیوط نامز دارم هکر دکعد بوسنم هرع هدننزو یدرک ( یرلا )

 تبا هرزوا راہ رجلا یرع لوق لعو هدف یا رجشلا یرع لاق هنم و

 .كلیا دابآ و رومم هدشنزو هباتک (ةراملا ) رونلوا قالطا هنحاغآ ردس نالوا

 هزاعو الها هلعح اذا لوالا بابلا نم ةراع كل ریم كب هلا ۶ لوقت ردهنسانعم

 هدلحم مات هلیلس هد هدا هراعو روند هثیش ینحهلوا دایآو روم تناکمرب 4

 قلعف ردیا نادابآو كمردتا 8 همدآ رب یررب ( راعتسالا ) ردیدآ كب وصرپ

 ع اشنا وه ] یلاعت هلوق هنمو هری هلعح اذا هیف االف رمعتسا لاقب ردهتسانعم
 مکلعحو امم مکموق جاراو ی مکا نذا یا [ ایف ا ندا نم
 رونید هلا ريم نالوا ناوارف ىج و راځ و یوص هدننزو نکسم ( ر ۶۱۱ ) اهراع

 نالپزب و نوحما كلبا تراع یر رب هدتنزو هما ( هراملا ) را رع و
 .لوشو رونىد هننوسک سا هدنززو ۶ ة لإ ( ردندیماسا هراعو روند هن رحا ۱

 یرلقلارآ كس زد هنسن راسو حدس و وحا I E هنس هل وقم قحصو

 دلی كع ( ةر ۴ علا ) ردشغ وا ریس نا وسن ضعب AKT هلتتسانم و رووا لصف

 ۳ ِ 7 ینسهجوزمدآ رب هریعو ردندنوت دوهعم لعف نالوا ندنلاعفا عح ردسا هنسانعم تدایز ا



 شرط اپال ردفلاص یخد هرو خر هک هتل ردفج4وا تدحو ءات هک رولوا راج

 ا هلام لاوط ره روید هرلجاغآ نوزوا رعو ییا ردلقح یربک د ه4برادعا
 كنیم هدنون روید هنیراجاغآ كنامرخ دیحو ذیذل یرلکدید رکسو رد هر ید رام

 هله ( ربهلا ) ردیعسا امر عون هقشبرب هبا هددشم یاب ( یرملا ) ردالعا هلی
 فوج هدننزو هراما ( ةراعلاو ) هي كيم ( رلاو ) هدننزو رخ ( رعلاو )

 رگ و لجرا رع لاقي رووا ربیعن یتلوا ربعم هگردهنسسانعم تلف بویافب نیامز
 رقد و الیوط یا انامز ب اذا یاثلاو لوالاو عبا ا بایلا نم ةراش و ارعو ار

 یه لیهح و یر یهنسنرب همدآ رب و هاشا یا هلا مرغ لاقب ردهنسانعءه كليا

 رد هنسانعم كليا اطعاو شخ 4ةيلمت هننایح تدم كمدآ لوا د وشاب كنمدنک

 هلام مدآرب هیعض كاع هروعو هراعو كرعوا هر هل هلمج اذا هایا هترع لوقت
 اذا ةروع و ةراع هثيبو هلام لحرا رع لاش ردهنسانعف كلبا تمزالم هنس هلاخ و

 لالا رع لاقب ردهنمانعم قاوا ناوارف و نادابا بوکوا یلام كمدآرب هراعو هم

 | ربثک یا اماع راص اذا عیارلاو سالناو لوالا بابلا نم ةراع رعو رعو هشفن

 هکحوک ندهلسق هرات و یک هوسلقو هیقن رونید هننوسک شاب هراعو اوفاو
 هد رك كليه ردتفجهوا ةف كجوک نالوا بعشنم نده دارم هک روند
 هنبرش؛یدنک بولوا وی ندنطب و كجوک نړ هلق ینعی میظع ی لوق ىلع ردزناج
 هدنسهدام بعشو رردبا ریبعت "یو رلناکر ردنعاج قلقوج نالوا رجوک بونوق
 ذغف ندنآ و نطب ندنآ هراع هدب هلسق هدعب بعشو سأر هکیدیشفنوا نایب

 :درک رس هک روند هپ هعقر نی نمو عصم لوش برعلا نیب هراعو روثوا قالطا
 عیفرت نوجا تسایر تمالع هنیرلناپاسصوصح هنرلیدنک كمدآ نالوا قو موق

 ردهنسانعم میلست و تی دراو رولوا هدنل رم .ارزو دیش کیک روکوا

 ,دهلست و تیح قلطم هدعب بولا هنسانعم ءاعدوند نولوا نوزوا كرع لصالاق
 موص هراع و هدشزو رج رع و زساه رد هبانعم و ید راع یدشلوا لاعحا

 ردگلیاید رامعا هکر دلمعتسم هنسانعم كلبا تدابع هنهاکرد یلاعت قح یک :ولصو

 هدننزو لیعف ) ربعتا ) ماصو لیصو هدبع اذا ةراعو ارع هير رع لاق

 :یمفن یاقب یدنک مدآرو هاقیا یا یلاعت هلا هرع لاقت ردهنساتعم كليا مادتسمو
 اھل ردقاذآ هبفن نالف رع لاش رد هنسانعم كلبا ردقت نیععو دودحم رادقم نوحا

 هرع نم صقن ال و ربعع نم رمصی امو ] ىلاعت هلوق حراشلا لاق ادودحم اردق
 هللا رع لوق ردهنسانعم كليا نادابا ىلع رو نيهجو ىلع سف [ بانک قالا

 كليا زا و لزوک ىنيتنو لزغ كنسهلوقم شاخ و زب و الها هلعح یا كل رغم

 هدنزو یرش ) یرملا ) هلو هیدن داجا اذا بولا رع لاق رد هنس اتعم

 ا ت سس >>

 مدآرب
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  ۱اقاو رع ندلاز ال بر نوجما بطاخمو بوریو نيغ هیطاخحم هک ایوک یدیا لعذت

 رع اکس یلاعت قح یبصاح ردا اعدتسا ١ نوهةح او رع لوا نوسلیا ناسحا لیوط

 ا ناو هک یا هل ۵# تا دوخاب رولوا كد" هللا هل وب 2 یکدابا هلی و

 ءاقب كلاعتم یادخا هکردهدنربدقت هب قا ام دوخاب یمسق هللا رل تعب رد هتسانفم
 ضعبلا دنع ردشفلق بوصتم یک یصن رداصم 4غلوا طقاس مال رد مسق اود

 هنماودو ءاش تكنیلامنقح یصاح هک ردکعد اریک د هما رک ذا هکیدا هلال رع ىلصا
 لانعتسا نوا اعد نامه قرهیفلوا ءذارا نیب ههاک هکرید جاش زدممق هدارقا
 تلاس ویو * نایقتلی فیک هلا درع * الیهس ول مکا ابا ٭ وبشا کە روتلوا
 .هلعف ماقم ردصم ر ریه لاوس هک یدا ربا هنآ ك زا لیصاب زاد و دک ا 2 هللا

 ىظفلا یت یدذنل وا شذح ید دا وزءهدس بول و وا فذح لعف نرالا معاق

 ردصم الح هظفل و ودواصم هل وعفم ردصم یدعا یدلو | بوصتم قند رع ی

 يس کوک: یاب ر یا تم یانعم سي رد وام 4ا .لمه بصا یردصم دوخا ها

 هرب یر هنوک 4 رنآ نوسربو رع اکس یافت قح مدآ نالوا هددیف تارا حاکن

 لارا لوف نط یملا ثیدطا یف ءاجو یمن ردلکد نک یناقالم هکررولوا قالما
 لغت وا ترابص ندیدم ینیدل و تراع هلحور كند هرزوا ورسم هحو ۳ اربز

 یمهفاضا هولا ناش هفلوا نود ندءاش رع بولوا ق رف هد ران هلا ماود و ءاش

 هرلتا نالوا هدرلقلارا دراشید یتعی نانسالا نییام زی حف كنرع عو ردازسا
 ریبعت یا شید کروند ها نالوا هه راقم ا م ةا لوق ىلع رواد

 رونید هب هب وک مقلاص هک درو هیات فنش رعو ردتعل انت .تنیش هدنو رودلوا

 زود ها نالوا لیطتسم.و لئاس هدنعلارا كعید ییاره و ررونقاط هغالوق

 تدلا قو ردموسم 4ههحوو هد هان رد رطن ح.رطم ید لعوب هدیس وماق

 مهلاو نانصالا تباتم رولا [ یزو ىلع تيثخ تح كاوسلا لیربح یاصوا ]

 ملل كفلوم هکیدلاق نینس؛نیب لیطتتسم لک لیقو رع دحاولا !هسرافم نیب یذلا ٠
 هدنرلتبنم كرلشيد هک ردنانسالا سراخم نیباط مل دارم ندنربسغت هلا ناتسالا نیپام

 یانعمو لوا تا:نریک هتفلارا شید هک ردقح ھوا تا نالوا هد رانیبام ا نارا

 لارا كش ییا زه دارم ردیمقم وی راس ی نب لیطمم کو
 . یاش یههصالخ رولوانوزوا كم كلا ویح و ناسنا ضس رول وا: رکا هو زواق راض

 هدنتس وا درلشید یر و رول وا هد رک وک و هد رلتنم دل رلشید یس ر رول وا وک ج وا
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 | هام (:رکملا ) روند هثیذ لدصوبو لوطروط هدننزو فک ( رکعلا ) رکملا
 | ددرکع یضنج مج زونید هنکوک كلال هد آو روند کو لبر ندنسیروس هود |
 لصاالا یا کیلا مر رکج لاقي ردهنسانعم داینو لرصا درک كلم ) رکملا ) :

 هدننزورببز ( ریکعلاو رک اع ) روند هدوسیوفكي هدننزو لج رفس ( رک رکملا )
 ردیدآ نسحرب هد هدنن زو منع ( رکعت ) ردندلاچ رءاعسا هدننزو ربع ( رععو )

 ولغاب ی روا كلود هدننزو هج ردد ( ةرکعلا ) ٍردبدآ لبح ر ندشابح ندعو
 هدننزو دادش ( راکع ) مه هيف راصاذا ماننلا رکنع لاق ردهنسانعم قوا

 هئروع شفای نوخون قلستیاداو هيا هدنن زو هذفدف ( :رعکعلا ) ردبدآ طب رب |

 دمو ىه كنابو یمش كنیع ( ءاربکع ) اهفاخقف ةيفاج یا ةربکع یه لاقب روئید
 یرکعو هللا واو روند یواریکع هدنسسن ردهبصق ر هدفارع داوس ها مصقو
 جربز ( رکعلا ) ردیم#ا یردب كئدحم مال هقادبع هدننزو عج ( ربکع ) رونید |

 هما څوک بورتوک بول آ هدنرلوزابو هدنرلقلیوا یسیرآ لاب هکردهندنرب هدنزو |
 لسع یزچ رودلون هدناوق یسیرآ لاب رلطه یهنسنو ردیا عضو هرب ینیدیاب لاب |

 رثکاو رونلوا ریعت لاود هدیکرت وراد هدیدراف هکر رد نایب هيموم لاب جورم هلا
 شه و لو رپ ؛دیکر و مومرب هدیس راف هک رد از سفت 4ا راوکلا جو هدناد رقم |

 رونیددنی رککر ا كنلاشوط هطآ هلیهف كیع ( راکعلا ) رارپد یوم رکا هدراید |

 ی ردهنسانعم یکهدنزو تایح كلی رد هلی و یعضو حف كنیع ( رعلا ) |
 روڪ ناب هدراضب هتافلوم تانسا یا درع ھا لاا لوق ردراعا
 تاسیح كند هک ردو ام ندلارع ردسیلباقم بارخ  هکردهرام لبصا كلەداموب

 زدیعسخنم ندنآ هلتعانم رر ید ناعم ابن ردیعا كئدم یراع ها |

 هیاسیلکو هعیو داف یا رملاق هتأر لوقت رونید هدب هلی كء ( رعلا) |

 هنمو لیق رول وا لمعتسم هنسانعم تلمو نيد هلیححف كنيع ( رعنا ) رونید هرتساتمو |
 ید رع ةدنهالک یزنع نالوا داریا هدنش رعم منق وبخا راضعب می درو یر |
 سش رردیا هدارا یتمانعم ءاقبو تاي ءالع رثکا نکل یدید ردهتسانعم :تلمو |

 م ما دنآ هکنایج نالوا فرغثاو زعا هدمدنعو ةكتاجو هکخاب كنس یلوق كرما
 نالوا كورتم یراهظا رد هبصت ةکرا ید اذک تلعفام لا رع ربیع و رولوا كعد

 لصا ارز ردندنسهلج ءاععا نانلوا عضو هتعشوم رداصم بوصتم هی راما لعق |

 یادخ ردشلاف هرزوا لعف لصا بونلوا یفذح رءدایز هکیدا اریمعت فا كنرع |
 رارید اذک تلعفام هها رع كلذك ؛ردكند مردا زاي اقبو رع نویکنس ندلاعتع |

 ناب هلا كرعا ىلصا كنو ردب وصتم هلالح هظفل ید هدنتیکیاو ردهبصن یخدو
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 داص ( ريصيقعلا ) ردعضومرب بي رق هنیدالب هرهم هدرعلا ةرب زج هليعط كنیعو
 ءارکتسا ندنئولت هلغلوا ردیا لک ادب كيهكروتید ه هباد لوش هلیسهینب رغصمو هل
 هطیلس و یراشحو رونید 4 هیهادو تفآ هد زو لز ( ریفقنعلا | هلوا روثل وا

 یسهنح بونلز ومس تیامت هک روند هیهود لوشو روند هب رقعو زود 2

 غلاب هنس هج رد قفقوط بوکد هنت لزوما یسافق ندنکلکوپ 7 وش هلوا یظع
 هیهاد یمدآر هدننزو كاکنعما ( زافتقعالاو ) هدننزو هحرحد ( ةرفقعلا ) هلوا

 ندنآ هدنزو ج رحدن ) رفقعت)ا ۱ ردهنسانعم كليا كاله تولاخ ه رب تفاو 1

 هشعرص يا رفقعتف هنرفنةعاو هيلع ترفقعو یهاودلا هت فقع لاق ردعواطم

 موعهودلج هلود هود هدننزودوعق ( روکعلاو ) هدننزو رکم ( رکعلا ) هتکلهاف
 رک اذا یناثلا بابلانم اروکع و ارکع "یشلا لع رکع لاق رد هنسانعم. كابا

 هد:زوراطع ( راکملا ) لجو رک اذا خراب هرکع مث هنرق نمرف لاقو فرصناو

 فاطع را رک یا راکعوه لاش روید دم دآ ندا موعهو هح هرزوا ادعا هوددب ود

 [ نوراکعلا متا لب لاقف نورارفلا نع هللالوسراب انلق ] ثیدخا هنمو ح راها لاف

 . لاقي رد هننسانع» قعشراق هنن رب یرب رکسع هدد, هدو لاعتفا ( زاکیعالا )

 یسلیاص هل رلبا طالتخاوعوحر هتي رب یرب رکسغو اوطاتخا اذا برطایناو تعا

Sebردقب رف ضعب ىلع هضعب مجد اذار کسعلا رکتعا لاق ردهنسانعم رقادا ن .  

 دشا اذا ليللا رکتعا لاق ردهنسانعم قاوا دنشم كب یا كنهخكو هدع لع

 رد هنسانعم قلو ترفوو ترک روغیو ضعب ف هه خا یا شتلاو هداوس

 را ترکتعا لاش ردهنسانعم كمرونکز وط ليو دنشا اذا رطلا رکتعا لاقب

 ماداذا بابسشلا رکتعا لابقب ردهنسانعم قلوا رارقرب قلناوح و زایقلاب تاحاذا

 كب پوشی ربک هنیرب یر یتلط كەك یخدوب لربك كنم ( راکعالا ) تسو
 یوطروط یهنسنرو ستلاو هداوش دتشا اذا لیللا رکعا لاقت ردهتسانعم قعصب
 قاق هصوو اوطروط هیدنسن رو ارکع هلعحاذا "یشلا رکعا لاق رد هنس انف ق

 E قلوا ولغای یک روا كنەودو رکعلا هيف لعجاذا هرکعا لاقى ردهتسانعم

 هکبش رکسع هدکنح هدننزولعافت ( رک اہتلا ) مع ,هیف راصاذا مانسلا رکعا لاق

 دم وصل ان اورحاشتاذا شیلا رک اعت لاش راد هن بس اتعم كع رک هن ر اع رب

 شقلا لوق ىلع رونید هنسیروس هود نالوا هدایز ندزوی-شب هلنیتعف ( ملا )
 لحررب رکعو زد اج هدب وکس كفاك رونید هرلهود هح راو هزو نديللا دو خايب

 رولوا زدصم رکعو روند هنسوط زوط كب هنسن رهو روند هن ساب تیلق و ردیدآ

 بابلانم | رکع ذیبلاو ها رکع لاق ردهنسانعم قاوا یلەص ویو نم یو تیم

 قلق ل ەص ویو یلوطروط هنن رب هدننزو لیعفت ( رکعتلا ) ارکع راصاذا عبارلا ||



 شناح یرغء و یهتا ردلتحم یرلذوا ردم یک یرکشو یوعدو ردکع د ردا

 هش وف لوث هدنن زو کتک ( رةملا ) ضاع یا ی رقع سا لاش روسد هل وا

 هل وا شماف> هدر ید رب بولیکو د هلکلا تباصا تفارب هنکلپ كن داف هکر وید

 هقبدفا وا فروع هلیاه هرفعو تب ف هفآ هشبر ف باصادف راهاذا رقع رباط لاثب

 هنب زې و هد رک كرياچ هدننزو باغ ( رافعلا ) روند ههفان نالوا ربا وص
 رقع ندکم روب ۳ راش دوخاب نوه*بدل وا م زالم هب وک روند 4 هدابو رو و رود

 دیدرن یمسف روناج ( دافعتسسالا ) ردیدآ كزب یزمرق عونرب راقعو نوهگیدلیا
 بب ریلفت) اب هب وص عفراذا بن ذلا رقه"سا لاش رد هنسانعم كمر وا هوم بب رظا و

 یک راقع روند هیدق رزم و هکلتفح یدو هدنن زو ی وط ) ىرقعلا ( ءاوملا

 ىلع هاب نالوا رونلوا یوادت هلیس ودنک هدنزو دادش ( راقعلا ) هئسانعم هغي

 رفع یض ص ا وک نالوا ند هودا هرزوا یا هلح راش روند هنک وکل و

 رافعو عبطلا مر ؟ یا رقاقعل ادیح دید لاق هم و رولک رقاقع یج نوهکیرلبا

 هره ید وب اقا ) ریقعلا ( ردیعا كبلک رب و رو.دل وا قالطا هر ۳

 ندلحم ینیدلوا هلغنوا ضراع یفوخرب یاهک ا همدآ ر a رقعلا ) روند

 قلوا شوهدم لوق ىلع قلاف هیلیوا بویاوا رداق هکتک PF E هوطخر

 ( ءاراقعلاو ) هلیصفكزع ) ءاراقع ( عبارلا پابلانم ا رقعلح رلا رم رقعلاش رد هنسأنعم

 ( ریقع ) ردیدآ مضوم ررب ( رفاوعلاو ) هلیض كع ( روقعلاو ) هل رعت فرح
 لهذون هدههاع و ردیدآ هدلب رب هد رګ لحاس هدنسهکل وا رعش هدننزو رب ز

 رددآقلام رخ رب ص وص# ا هددماع كلذك رد.دآ قلامرخر صض وصح هتعاج

 كتهجرا هيلع لسم یک باتک بحاص زدیم یداورب هدنع هدننزو دعقم( زقعم )

 رد عاش رب هدننزو تدح ) قرابلا رقعم ( ردنداروا یرقعلا رفعح ن دجا ی

 ( رقعلا ) ردندلاجر "یاسا هدننزو نافع ( نارقعو ) هدنزو دادش ("راقع )

 كراوط و ماداذا ثيغلا رقعت لاش رد هنسانعم قلوا یعاد روق: رو لع

 ةقانلامعث رقعت لاق ردهنسانعم قغلنوغلوط بونلیقیص هدنر ول رب یغای یسهدوک
 اذا تابنلا رقعت لاقب ردهنسانعم قمازوا تابلو امحه اهنم مضوم لک ريتك اذا

 دنلب هدشزو ءار ( ءارقعلا ) ردیدآ رجشرب هلیحف كنءنمه ( راقعالا ) لاط

 هدننزو رجا ) رقعالا ) ردیدا وص ر هدننزویرکس ( یرقع )د روند هغلم وق نالوا

 اذا رقعا لجلاقب هلوا شافوا بولیریق یرلشید یزآ هکر ونید هبهود كکر الوش
 كلبا للم یجر یع قلف هر ةع یاوناخ هل مک كنه ) راقعالا ) هب انا تعضم-

 كمردب هعط ینعب هرقع ههدارو ة ةرةع اهلعح یا یاعت هللااه رقعا لاق رد هتس اتعع

 كنةمحم نيغ ( راقعلابغ ) ةعط یا ةرقع همطإ اذا االف رقعا لاق ردهتسانعم

O 
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 یتسق شوقو رد اذا جرسلاو لحرلانم رهظلا رقتعا لاقل رد هنسانعم قلوا غاي

 ندلیتسم هتسانعم. قع رد روط هرزوا لاح تدل ير ندري ۳

 اه رج زا ۸ یا ریطلا ترقتعا لوقت ردسک شموقیلا بويل ریکس هدنرب هک وک

 ردهنسانعم قلوا وادجو- غاي یسهفرآ كراوط یدو هدننزو لاعفنا ( راقعنالا )

 نسحم ( رقعلا و ۱ هد ز و ریتم ) رقعملاو راقعملا ( رداذا ةبادلا رهط رقعنا لاق 1

 ( روقاعلاو ) هدننزودرص ( رقعلاو ) رک ذاک هدننزو هزمه ( ةرقعلاو ) هدتژو
 رقعموراقعم ج رسلاقب هلوا ردا شاب یتترص كنهباد هکروشید هارسو هرا لوټ

 رقع و هدنن زو هزه ه رقع و رهطظلا رقعد قاو ربغ یا روقاع و رقعو ةه رقعو رشععو

 1 رراو كب هنر زوا كي هود روند همدا لوس هدننزو ربذم رقعم و هدد زو .دص

 لبالا رقعي ناک اذا رقعم و رقع و هد رفع لحر لاش هل وا ردا اب یینص دلعل وا

 لحر لاقت رونید همدآ قوح یکالما و راقع هد زو نسحم رقعمو اهل هباعتا نم

 هک رولوا بفتصو هروناج یحرب هدشزو روبص ( روقعلا ) راقعلا ریثک یا رقعم
 رفع ی روقع رک و دهف اذک و ووقع تلک لاق ردنا رفع بو رواق یکید روک ره

 هادا هدننزو هرمه هرقعو دنالوا ح وریذ روقع هدندنع راضع هلی كیعرولک

 ناز ) راقعلا و ( هدنژو باخت ) راقعلا ۱ یک ج افا ولنکیو لاحب ردص وصح

 راقع و راقع "الک لاقب هل وا ر دا لاله ییشاوم نایلت و6 هد روند هغات وا لوش هدننزو

 _ ثكاتفح و رود داوأمو ا و باع ( راقع و ( دیسالا رقعد ناک اذا

 هیص وب و ردبدآ قلموخرب هداب و هانهد و روند هکلم یه وقم ناتس و عابو الرب و

 هدنع و ردیدآ ثكض رارب هدند رو یسهلتف دلها و ردرعسا كضرارب ص وص هتعاج

 دل ام رخو روند ها نه 4 يه ز دو ردندآ ERA ه دن رايد ریش ونو ردیدآ هعلقر

 ۱ هکر ونید هنعاتمو ار = اف لوشو رونو ۱ رب من تییلاتاا هکر وند های رسا وا و رود

 یا مایا بون ]وا لا ساو شرف هد دص وص مایا يڪ یرلنوک دی ناه

 شعروتور ردا م وعصم یمع هدو اضعب و راردا طفح بودا فتسا دلم لخ وشحم رب

 لج یرقع و:؛بسا ۸ گرد هنزو خارج ( یر ب ملا ۱ مت تمام نیو د وند ه هنسن

 ۱ رقعت دواب اهقاح و هللااد رقع رار د ید ا ةع ن ون و ردعقأو هدنمالک

 هم و ردروط سە هلهح و ول هد al هک ربد حج راس رد هنسانعم اهم وشد موقلحم و اعم وق

 رقص ابیاصاو هلااهرقع یا [ لح یرقع لاقف ضئاح انا لیقال ةيفص ] تیدح

 ردلک د دوصقم ی راتعف هرزوا ب ع تد اه نکل ر داعد د ی رهاظ كنو اهدسحق

 هن وبي بس و 4 هکر دقل وا اقلح ارقع لب و نالوا باوص هکیدتیا دسع وا

 یرلتفص كنم وشم 39 راد و هکیدبد یوم و ردندننابایعر و ایقس ران وب هکیدب د

 لاضیشسا و قلحو رقع نیم و هس ییلزس روغ وا ردهدن ر دقن قلح و ی رقعیه هلن وا
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 ۳1 با نایلوا اکو دلو ملا : ةطيو رول وا لالوطو توپ دنس ةط روب
 یاثا بابل ایم ارقع راه لاش رد هل انعم اء راپ هد زو شف ( رقملا ) روند

 | عطقاذا لبالاو سرلا رقع لاقب ردهنسسانعم كل رک ینشازآ كراوطو هح رحانا

 كمك ىدا تی اف ام رخاو فیسلاب اهناوف دصحاذا ةفالا رقع لاقي وزطاک هئاوف
  هدنگآب یی ارز رزوف بولاق ندام یک ناور- هدک د لک یاب کرد تام
 ايسار عطقاذا للا رفع لاق زولوا عطقنم ینایح ؛دام هيس كلك را رب ھغوأ
 ا قمالتوا راچ راوطو هب عفواذا دیصلاب رفع لاقب رد هنسانعم قمروا راکشو تسییف

 هتفلارانالوا هداشک كن هنسنکیا رةعو هلك ا اذا الکلا راطا رقع لاقي رد هنساتعم
 هنفلارا كَ راغایآ سس زوم لفایآ ص وصح هرلب صو یک یار ۱ هو اب روس د

 یدفت نحو داملا ىم افلع هدب عضو ایا رعا تیار ٭ لیلا لاق حراشلالاق رود

 هدنوب هتسانعمرمضق روئید هک وکو روتید هباوأمو لازم رقعو * قع امنیاملاقف
 هضیا باغ*و و روند هکش وک نالوا مدو هارخ ا رد زاج هدفی كف

 یهرج ثاسشن وک بودا تنعن ندنتس تعنوک هک زود هبا هايس لو دوخای

 هباچر هلفاوا ادیب هدنفرط رب كناوه دوخاب هیلیا هطعاحاو رتس بوب رو ینفارطاو
 عفتمودنلب و هلوا عومس ندقاریا یدعر نکل باغ ند رظن یرجهجرک بولیکح

 لیجدو ردیدآ عطومرپ هدنب رق هفوکر قعو روید هپ هنن قآ افلطمو رونید هیات
 نی مرکلا یبا نب ؤلؤل ردلاوبا رده رقرب هدنسهیحان روکسدو رددآ هپ رقرب هدنبارت
 ردیسا كضرارب هدندالب سیق "لسفو ردهیرقر هدد ارج لبجو ردنداروا لول

 ندنب رظانمو ءاهقف ر زدیدآ هعلن رپ د شاب لصومو ردیدآ عنعوم رپ هدندالب هی و

 كل کس یرا وط ندوب هدننزولیعش ( یقعتلا ) ردنداروا یودعلا نولصفنب دمت
  كترکس یراوط هدننزو هلعافم ) ةرقاعلا ) هرقعینعع لبالا ةع لاق رد هنشانعم
 رقعق رخافاذا االف یقاع لاق ردهدسانعه كلبا هرخافمو هلداجم هلا هنكرب هدنباب

 نافدا هنت رو .هماشو هرفاناذا هرقاع لاقب رد هتسانعم هماشمو هرفاتمو لبالا
 هدنزو لعافت ( رفاعللا ) همزالاذا "ینشلا رقاع لا ردهنسانعم قلق تمزالمو
 . كلرکس یراهود یرب ره نوعا زاها نرلتراهم هدنناپ تارمکس زا وط هک ییا

 هدننزو هنیغس ( ةريقعلا ) اهل رقعا ا١ یرملامهلبا ارقعاذ ۱۱ قامت لاق رد هنساتعم

 " رولک یرقع ج ردلوعفم ینعع لیعف روشد هریاسو هراکش نانلوا حرجو رقع
 )هسکندناتئارقو ندا اکپو روند هنسهزاوآ ینغعو هدنناوخ و یک یعرح وع رج

 غر رو لوا قالطا همدآ نیعتمو تی رش نالوا لوتقمو روتید هتیزاوا

 فصو هنحاغآ اهرخ شلسک یسهیو هنسانعم ذعوطقم ق وان روند هردلاب ششوا

 یرصالراوط هدننزو لاعتنا (. راقععالا ) شحارلا روقعم یا ةرمقع ةلخم لاق رواوا
 م س س
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 رووا قالطا هنواخ نایوا ین الو لعم هزلاتو تسعیو رد فو رعمر
 ا نایلوانجوح هدننزو ریما ( ربقعلا ) اهل لثمال يارقاع ةارحا لاقت
 ییج هنسانعم روقعم روند هناویحو ناسا شق رکشو شفلهرابو یدنلوا رکذ

 فوخ رب نالوا ضراع ةتفب هکرونید همدا لوشو یک یرحو م. رج رولک یرقع
 ردذوخ ام ندیئآ ر فع هیلوا یردق کشک هبورلپ | مدقرب هلغلواشوهدم دوخانهلسس

 شهدو | شا وا مدقتنا ردقن اف ع ورلا هی دق راصاذا ارق نالف راصدق لاق

 لماح بع ناوسنا هکروند هغشوب لوش هدننزو هزمه الی كليع ( ةرقعلا )

 هبالاب و 4 یتلکت- ندا غاي یتسهقرا راوطو ررروتوک هدنرروقحوا نوا قمانوا

 كنءود ی همدا لوشو رهظلا رقعي قاو ريغ یا ةرقع جرس لاقت روند
 حراج هرقع هدندنع رلضعب و هلوا ردا غاي هلکلبا باعتا بوراو قوح هنرزوا

 روند هل ولاخ نالوا تلع هدنجرو رک ذیساک یک ج افآ ولنکیت نود هناداجنالوا

Jرقع لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا نم رب و ریخت تولصمر د)لریص لا رقعلا  

 هتد نلیریو ید كوصغم ج رف رقعو بقاع ج ادا نرم ها | تابلانم ا رقع لالا

 م "دبصتغیل وهو رقع ناز ىلع سیل 1 يعشلا تیدح هنمو راشلا لاف رونید ۱

 نا هلصاو ةبشلا ًأطو ىلع ةأرلا هاطعتام 5 رئالا نیا لاق [ ة رحل رهملاك ءامالا
 بیثللو اهلام اعراص مث ارقع رقعلل هاطعتام یمسف اهضتفا اذا اهرقعي رکبلا "یطاو

 رول وا هد را ریش هک روش د هغو هنتساتعم قاد نود هنن رهم كن هحو رھ رقعو ۱ ١

 هدفد راو هدا ویص هود هک روند هنسو ربک كض وح رفع و رد راج هد هلیصف لع هدنوت

 راشلا رقعو روتد هرب ینید روط a ا وص ندض ود لوفلع رروط هداروآ

Eید راس ارقع رد رب نالوا حج یر)روف هک روند هنهاکنتیعج و یم  

 درک دارم ندراد رونلوا قالطا هاد طسوو لصا رادلا رقعو هلنیتعض رد هبانعموپ

 ثیدح سف هب و ج راشلا لاق ردتغل هدرلعف هدنو نوسلوا هلحمو رهش ل رکو یارس
 مایشلا نوکی ىنعي نتفلا تقویا هبراشا هلاك هلصا یا [ ماشلا مالسالا راد ةع ]

 رود هنس و دب نک كرباو روند هب مط رقعو رسا 4 مالسالا لهاو اهنم انمآ ديمو

 هذهمە رقع فطلا امف لاقى رود هنت نالوا نسحاو هتسح رب كم هدیص تایاو

 ام رخو روند هکلیا اربتسا یغیدل وا تولوا رکب كنولأاخ و ااا نسحاوهو و

 هغع ر وڌ ج اغآ كتا هکر ونید دغم رقح توکح یسینب و بورص ینرلفل كدج اغآ

 A رو رابشخا تراکب هلکن رد هب هطر وع لوش رقعلا هضیو راوطزو

 ینیدروعوط ه کص كا دوخاب ینیدروغوط ادا نزوس» قواط لوف لع رونل وا

 كاکک رر وغوط هعفد ر هدهنس EW هطروع سورخ دوخای روند هبهط روم

 رقاعو مظع یا رقاع لمر لاق ردشفل وا هیشت هلغلوا زوم ناویح رتسق رونل وا | 1



 ربط ارز ردق صام ربط هدلاح یلەفرەمو یکلرکت ردم“ یر ثكتءاجح ر

 كم ردیوسنم هنب رب ۵ رلن و هب رفاعم بایت رد هرزوا یسهفیص عج نالوا ف رسم
 هر رپ نکلاپ هکرونید همدآ لودش هدننزو بحاصم ( رفاعلا ) ردژواچ ری یسهض
 لکا ندننالطف كران آ یشا ندتسخ هوا ردبک ها رلغادلویو قیفر اعاد بوپقک
 ( ةريفملا ) مهلضف نملانب قفرلامم ىش ناك اذا رفاعم لجر لاقب نوعا كلبا

 هلج رفس ( ةرفرفعلا ) رونہد هغلراوپ ینیدلراو, كنکجو قو, هدنزو هنیفس
 رواد هالسراو ثبیخ یا ةرف رفع لح ر لاقب رود هیسک راکدب و تورش هدننزژو

 كنارو چ كم ) تاپ رافعلا )دود هبالس زا ید و هدنزو ر ره ) نرفملا (

 ږغ ( الب رفع ) رونبد هنب رلتغب موق هجا رب هدنسیحاوا هنیدم قیقع هيف
 هدنسهلسق هدیهج و ردیدآ لحررب هدنازو ریبز ( ریفع ) ردیدآ هدلبرب هدنب رق ناسی

 یا ةروفه» قوس لاقي رونید هرازاپ شمراو هداسک ( ةدوفعلا ) ردیعا كسرفرب
 ( رفع ) هدنن زو باع ( رافع ) ردیدآ نولاخ رب هدنن زو هاه“ ( هرافع ) ةدساک

 هدننزو هیهج ( هرعفع ) ردندلاجر "یاساهدننزو ءارج ( ءارفعو ) هدنزو ریبز

 همدآ یجالشآ امرخ هد زو ناتک ( رافعلا ) ردیدآ نولاخرب ند هیلهاح ءاکح

 هکروند هنالسرا یشید هلنیتحف ( ةا رفعلا ) للا مقلم یا رافع وه لاق رونید

 هدتشزو رفعج هللا همم یاز ( رزفعلا )روند هبینابای لوغ و یدنلوا رک د
 روند هناویح و ناسنا ندبا شراذکو قبس اعاد یراراس هغلوا كياپ تیا

 لاق روید هلوضف قاشکیو قاتلش نالوا ریثک یبهظاعشو هدیرع لطاب و هدوهب و

 ندهریسح لها رزفعو لطابلاق ةبلللا ریثکلا اذکو عيرس قباس یا رزفعوه
 بیبشت هلکنآ هدنراعشا ضعب سیقلا ءرما یداراویزفرملدو کنج رب هک یدیا هکرب

 هلیئوکس كفاقو یمضو ىع كنيع ( ةرقملا ) ردیتسایمرف كرماع نب ملاسو ردعلبا
 ( ةراقعلا ) مقعیا :رقعدعبتلجلاقب روسنلوا ريبعت قل ریسق هکازمروغوط ردعسا
 رد هنسانجمقلوا ربسف ناوی راسو نونا هيض كنيع ( ةراقعلاو ) هدننزو هراسخ

 ۱رقاعتراصاذا لوهحلا ءانب ىلع سمامنابابلانم ةراقعو ةراقع ةأ زا ترةع لا

 هدرلنو هدننزو بارع ( راقعلاو ) هلیض كع ( رقعلاو ) هدننزورقف ( رقعلا )
 اذ| یناثلا بابلانم اراقعو ارقعو ارقع ةفانلارقع لاق رددنسانعم قلوا مسق
 رعت رپ هک روند هناویحو هنولاخ نالوا نمروغوط ( رقاعلا ) ارقاع تراص

 لاجر هللا ریقعو رقاعو رارید نورتسن هدیسراف هدننزو رکسرولک رقع ییج روئوا
 روند هبیشک نالوا زلوا ینجوح ینعب نایلوا دلوتم دلو ندیدنک الصا رونلقصو
 نالوا زايا تابا هنننرب الصا رقاعو دلو هلدلو ال ناکاذا ریقعو رقاع لحر لاقب
 قالطاهفلموق نالوا میظعو تبنیال ناک اذا رقاع لمر لاق روشواقالطا هلاسوق
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 عو رب نرفع ت هرز ینایب تا ظحاچ هک ربد حراش رونل وا قالطا همدآ یوقو

 هک دل وا مولعم و روا وا كباب ٽي اغ هدندیص بابذ رد راو یزوک لا هکر دک روا

 همالغ نالوا هدنشاب نوا الثم ردعفلوا قالطا مسا ورب ارظن هننس بتارم كمدآ

 نیسنیغاب هجلوا غلاب هیمرکیو ردکمد یحانبوا قاموج كیلج رارید نیلقلاب باعل
 هدنشاپ قرقو ررد نیعاسلا یعسا هڪلوا ك هزوواو ند ناوسن بلاط رود

 سنومهدنشای شقل آو ررید ن رفع ثيل دعوا لاب هنساب یللا رارید نیشطابلا شطبا

 نیبساطا ع رسا هدنشاب ناسکس رد نیکالا مکحا هدنشاي شع زرد نیسيللا
 راربد ۰ ءاسالو ءاحال هدنشایزون هکیدد یادیه و ر رب د نلزرالا دحا هدنشاب ناسقط راربد

 هب ویق ۸ راضعب و یدید ردکی د* تا بحاص ردکع دردهآارما هو لحر هن

 )7 ا ا یدلیا رعسیقت 9 ردلک د رداق هرحز وید ءاس هراچ هنو ءاح

 هرلیوت نو زْوا نالوا هدننوپ كنمسق سوار هدم ژو ( لاو )روو ژ
 .رالیق نالوا هدنسافق كنانسناو راقلاق بورابق نکیا زوشکود هل رب یرب هکروتید
 هج ر نالوا هدنسأر طسو كناسناو روندهجرپ نالوا هدنشهیصات كله بادو رود
 طس و هدرانر هد اازو 4ذف ( ةيرقغلاو ) هل نک كنبع ( تارفعلا ) زونيد

 ثانیع روئید هری زمخ كکرا هلن سدک كانیع ( فعلا ) روشد هجرب تبا دبس ار
 هلنیتعط ( فعلا ) روند هنیدلو دوخاب هرب نخ قلطم لوق لع رد راج هده

 هدننزوروفاک ( روفاعلا ) هنسانعم رهش روند هبا لوق لع ردهتسانعف نحو تقو
 ( رافعلا ) :هندش تعب ءزوئاعف یا مث رونق عقو لاقب ردهتسانعم تدشو یس
 هنوکرب رافعو ردعتآ هک ردهنسانعم لا حق ةلت قمالیشآ یامرخ یشید هدننزو باح

 دجنو خرم هکدتن رلردبا داخلا قابق> راب عندنا هلغاوا كانتشتآ هکردیدآ ریش
 يح اغا یشع هحوف رافع هدنسهجب رب هفحم رده رافع ید رفم یدنل وا نایب هدن رلهدام

 ما «نورون ىتلارانلا منی فا ] هکر ید حراش رولوا یعون یاب | رها هلغلوا سقم
 ینیدلوا رافعو خ رم:نانلوا 4 دارم ندم ره هدنسهع رک دیا [ امر ماعفا
 هحوداسشن اف و ردیدآ عصر هال كدب ا ها دکم ناو داف ۳9

 | ريخ یا ارافع انا کا لوق روند کا نسقناق و رواد هقب وس نالوا با ص

 روښد هدم زما نالب دی رو هرزوا موف هدشن وک هدنز و ریمآ ) ريفعلا ( مادا الب

 هدننز و هلتع ( ة رفعلا و ( هدننز و هف رغ( ةرفعلا)ر وند ک٤ا سد اف و هش وسزسشق و

 هل وا یا هب رفع و د ربلا ةه رفع ی موقلا لح را لاق روند هنماکشه لئاوا كغووض

 ة رفع ا لاق روتند هسان شابوا مم ندهفلتحم سانجا هللا ددشت هرفع و

 روا وافص و 3 ولم ان زنم و دیح هدنبزو یار ) ىرافعلا ( مالی الا یا سالانه"

 ندنسهلق نادنه و رد دآ هدلب ۳ عو كه ) رفاعم ( لوح یا o لاق |

1۱ 
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 | برض ههيفريوق بودا ضضرعت هرلی را وس شعب هک رد و اب رب
 ر می تا ۲ «٣

 ىج زوفط و یجزرکض و یمن كبآ ره مط كيم ( ,قعا ) ضيا اذا دلا

 روش د همدآ ددشو طیلفو روند همدآ ردامو دلو و رود ےن ا هک

 لاسوف هصارب «ددالب سیف هدهبدا رفعو هل مک كنیم رولک رافعو رافعا یج

 شړو شا او رد رفعا یدرفم دونید هرلنورف واکنر زوب رولوا مچ رفعو ردمآ
 بهم یا ( رواعرلا ( هنس ااه دبا قوس روید هراز و ه و زاچ نایاوا

 لوف لع رواوا زو 4 4 وا هدنگن ژ یا ربط فو کروند ه وها لوس 4

 فدم رود هنسب دوا وهآ و رد زباچ هد هيم كلا رود هب وهآ اقاطم کر د ماع

 یضعدق ءو “ا لاقب یک سدس و ص+# رواد هزز ر ندنسا رحا كب همه و یک

 "دیهاا لطفا هيلع هبوب "هیلج "لوط روفميو,ارجا نمژرج یا لبللا نم روعي
 وهآ و یدیشم وا س سد هدنس +4 و ره رد ح را رد دآ دراج رپ ندنباود

 تافو یدا ییرذ زخآ كراج نالوا یراصاخ تکم لر ترف یدا هدننزل

 توف هدأو افلا ھه یوق رب ینسودنک ندنهودناو نر هدنفاکنش یوفط صم ترف

 ( طب رفعلاو ) 4ك كليع ( رفملا ) رد هنسانم» تنطیشو ثبخ هدشن زو هرایخ
 ( یرفعلاو ) هدنزو رمط ( ,رفعلاو ) هدننزو تیریک ( تیرفعلاو ) هدنزو هنز مش
 تاپ هدنن زو هطب الع ) ةيرافعلاو ( هدنن زو 4۶ ذع ) هي رفعلاو ۱ هلا هد دشم نی

 رفعو تیرفعو ی رفعو رفع لجر لاق رونید هراکیسو ریرشو ثیبخ هدهجزد
 هدننزوتیرفع هلو نی رفعو تیرفعو رعذم ثیبخ یا هيراقعو ةي رفعو یرفجو
 هکروند همدآ لوخ هلددشت كلارو یک كافو كنیع رزید ید نی رفع اضعبو
 مادقاو دج یک ناولج روتف البو راذکراکو دفا هدلاصمو روما بولوا ندنامتد

 نیرفع و تیرفع لسجد لاقب رووا ریبعت روما دالح هبهوقلوا 4وا یجاح
 هی رفص و رفه و روند هتب رفع هدنالوم ءاھد دو غلابم سالا ف دفا یا نی رفجو

 ددش و دنت زدقمم هند هک لج رفس هک هدنن ژو ىنلعف یرفعو ةيرافعو .تيرغ#و

 ةيرافعو تب رفع و دی رفهو رفع دشا لاش هنسانعم هدب ردرمش رولوافصو هالرا

 ةا رفع *ءوبل لاقش و رونل وا ریبعت sp را ناف 1 هدکر دش یا ی رفع

 كنار و یر ڪک كناف و كاع ) نیرفعلا ( رونند- هنالصرا یشید هءهوبل هوع ق

 دیدش یرلکدد نیرفع ثيل كراب رع یکیهشیمو كوب روند هنغات نالسرا هددت

 ندنرانالسرا نابابب ینالسرا كرارب هشيمو كوب ارز .یک نا علا ثیل "ردکعد نالسزا
 هکر دین-اثكج وب رب نیرفه ثیلو * نیرقه تل نم حصا + لتا هتفو"رولوا دید

 هیبش نی ایق لوق لله دولوا نکااس ءدنرار قوب یغازط ةشایرثب زاوید
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 زرد ید ناطے دلا طاخم اکا رلپرع روللوا لحم هدهرظنم رلیبساوه فلاکت

 رفعا یمسق وهآ رولوا ردصم رفعو ڙونلوا ربیعت هیسح هرج هدزج الطصا
 ( رفعلا ) رفعا ناك اذإ عیارلا بابلا نم ارفع ىظلا رفع لاقي هنسانعم قلوا

 لاقب ردهنسانعم كم وک هغارمط_ لوق يلع كفه هغارمط ی هنسنرب هدش زو رفح

 قمروا هری ییهنسنربو هسدوا هيف هغرح اذا یناثلا بابلانم ارفع بارلا ف هرفغ

 فعال مالک برعلا لوق و ضرالا هب ترم اذا ه رفع لاش ردهتساتعم

 هغاربط یشان ندنفلناسآ كروب زم مالک هکردذوحأم ندلوا یانعم اوو هيف صیوعال
 هدسدن زو لیعف ) ریفعتلا ( ردگءد رداک د جامع هربقتو ثح هوا یر یک رلب

 هايس مدآرب و هرفع ىنعع بارلا ىف هرفع لاق ردفدامم هدلوا یانعم هلا رفع "

 یا هيف ر

 زا کا نالف رفع لاق ردهنسانعم قمردش راق بوتاق هرلنویق زو یرلنویف

 نوکه جرب AN ایک نود واو یس رواپ یدنک یمق یشحوو رجب ريغ د وس

 رد هنسانعم كمسک نوتب نوتب هرکصندکدرزما ید تدمرپ بویجآ هدعب بویم رزعا
 ةدارا هتعطق م هدر م عاضرا هنع تعطق اذا اهدلو دیشح ولا ترفع لاش.

 هغارمط دوخای كفلب هغاربط.ردعواطم ند رفع هدننزو لاعفنا ( رافعتالا ) ماطفلل

 .ندريفعت هدو هدننزو لعفت ( رفعتلا ) رفعنا با زنلاق هرفع لاقب هنسانعم كلعوک
 لاق ردهنسانعم قلوا تیرفع تروعو رفعتف بارلا ف هرفع لاش ردعواطم

 رد هنسانعم كمرومس ناویح یشحو و ,رک ذیساک اتبرفع تراص اذا ةارلا ترفعت

 قمدوا هرب یهنسنرب هدیشزو لاعتفا ( رافتعالا ) نس ادا شحولا رفعت لاقب

 بولیآ هی دزوآ هکر یک نالسراو ضرالا هب برمض اذا :رفتما لاق هدست
 ناشوا رک ذ هدنزو رجا ( رفعالا ) هزواس ادا ءرفتغا لاقب ردا قسرواق
 لرق قتمزو هک هلوا ضراع ترج هنضای هکروئد هیوهآ لوش ردفصو ند رفع
 دوخایهلوا ضایب ردق هتنراق ندنراروکو بوئوا قللزق هدنرهاظ لوق ىلع رولوا
 ولعیام وهو رفعا یظ لاقب رولوا زو لسقآ هک هلوا قآ قرهیلوا ضايبلا ددش
 ضاسلا ددنشلاب سل ضیالاواضی هبارقاو ةرح هئارس ف یذلاوا :رح هضایب

 هنسانعف ءاضب رووا قالطا هژهتس نالوا قآ ءارفع و روند ءارفع هدننوم ح

 لاعاپ الصا رولو تو دارا ات و رده راتعا فوصوم شینأت |[

 نیطسلفو ردیمسا كضرارب ءارقعو اطوت لءاضیب یا ءارفع ضرا لاقی هلوا شمالوا |
 یو ردعض ومر هدماتش ءارفع رصقو ردیمما نولاخر و ردیدآ هعلقر هدنساضق || "

 قتمزو وند هنتلاح قلوا ةعأ وها ردعا هدننزو ه > ( ةعلا ) ردهدنن رق

 ینا ءاچ لوقت روند هنماکنه ادعا كغووص درلا :رفعو رولوا ريبعت قللزق

 فاعت لاق رد هنسانعم قمراغادیرت هدنزو لعاغ ( رفاعتلا ) هلوا یا درملا ة رفع



 یوص كلذک رک ذی اک یک هراطع 4وا بوف سو جارا پویمبا اعطق هدفد را و
 هنولاخ ندبا لابعتسا بیط امناد رسک كم ( ةراطعلا ) روید هیەقا نالوا مرکو
 لاقب روند هبهقان نالوا PE یوص هراطعمو رونپد ید راطعم رساهو روسد

 هدرلنو ( :رطعااو ) هدننزو هلع ( : رطعلا ) ةع رک یا ةراطمو ةرطع فال

 ( راطعلاو ) هدننزو ریثکم ( ریطعلا ) رونید هئوئاخ نالوا رویروس رطع اباد
 ا ههقال ولیوت یزمرف لوش ریطمو روید هلوناخو جر نیروس رطع اباد هدرلن و

 یرظنم و مادا و بولوا نم راطعم و هوا بیط یمدحار تم هذ

 رفع وخ یدو هد 5و سحم ( رطعلا ۱ روید هبه نالوا فيطأ و شوخ

 ( ةراظعلا )رود هبهقاث نالوا یوص هلیاه هرطعمو روید هبهفان نالوا نیتمو یوق

 هدننزو لعفت ( رطعلا ) روند ههقان نالوا بوضمو ځار یان ندنفلبوخ یغدوب

 قمرووا لظءم ندنشیارآ كلیک هدنیضهاخ یردب بویمراوم را یمسق نوتاخ
 هللا لص ناکو ] جو رفت مو ابیوا دنع تساقا اذا ةارلا ترطعت لاقب ردهنسانعم

 رطعت وبشا ىلا نم نهلطعت یا [ لاجراب نهببشنو ءاسنلا رطءت ۹ لسو هيلع
 E یرطع ییطب ؛ كاب رعو یدا لطعت لبصا 2 a ار كنسهک

 "یماسا هد زو ناس ( نا _طعو ) هدننزو رب ز ( ریطع ) یدنلوا 7 هدنسهدام

 لاش رد هنسانعم كم رکيا ندهندنرب هيف كنهمجیاطنو كنبع ( رظعلا ) ردندلاجر

 رظع لاقت رد هنسانعم قمردلوط و ههرک اذا میارلا بابلانم ا رظع "یثلالج رلا رظع

 تلقت هنسرحما هنسن ییدحما كمدارب هيك كنءربه ( راظعالا ) ء الماذا ءاقلا
 ( روظءلا ) هفوح ین لقثوهظک اذا بارلا « رظعا لاقب ردهنمانعم كم رو تج زو

 هسرولوا بورش هل وک هب روند همذآ شل وط هبارمش یسب ر جا هدنزو رویص

 یعهدعم كمدآرب ردعسآ ج راک كع ( ةراظملا ) تی رولک رظع ىج نولوا

 رک کج كکرا هل رهف كع ) ىراظعلا ) روند هغلوط هب ورتم ییدلیا برش

 هبیشک رودو رد زیاچ 7۱۳۹۹ هدشزو بد را هل د دشت كار ) ربظعلا ( روند

 یمهدوکو رونبد همد ۲ ظیلغو یوق یدوجو یک سوماجو هتسانعم ریصق روتید
 هبک هدننزو هح رف ( :رظعلا ) روند هيك ی وخ د و رونید همدآ جاپ وط زاتقط

 لاقبو حال یا :رظع ةقان لاق رولوا دش هلکغ د هب هق ات رب-ق و روتبد هب هقاب

 یآ هلغلوا ربط یرلکدد ر ظعلا قرع هد هقات هکرولوا اکو لئاح یا ةرظع ةقان

 كناف روند هنیزو كغارپط يخف كنافو كنيع ( رفملا ) رولوا هبک هدكکد سک

 لا ینیکاؤ ردرافعا ج بارتلا هجو یا ر ةعلا لع هقزلا لا رد زیاح هدي وکس

 ع دزلا امغس هیفس لواوهو رفع اب عنرزلا اذه قتکا لاق روند هغعرا وص لوا

 هدنوک یما كي هکرونید هیهتسن لیطتسمو موهوم هدنلکش یغآ كجروا لوشو
 ا و رو ی سو ی سا رج سا ی ا ا ل ات یا ی ست



 رول وا هبشخ ییا هدنشاق د مس ره رولوا هدنشاق كنج اغا رس هکر د هبشخ ترد لولو

 دن یرلح وا لرلو 61 رک نود هنسەراب جاغآ لوس نالوا هد رس هود هنو

 لصا كحاص هده = روفصع و رولوا دودشق هدنرهرآ تنش اق دوا كرس هک روشلوا

 213 ییاوو رولوا هدنل [ كنیمسف تآ کروند هکیک هج رم وب لوشو رونید هنتدنم

 اصف ندا لا هنس هعطق رب ڭغامدو ررید ناروفصع هنسکیارولوا
 لزانردق هنن رلکلد نورب هد الآ كنآو رولوا نکرد كره ارب هدنرارآ بولوا
 هنتسانعم خلا رایسه رود هم یکو رود هاتو روید هه ع شلوا

 رکذ کز لروفنصع ( ريفاض لأ ( رونید هبود ا ا و ههاشداپو

 اخ هدن ۲ رود ید لثم فا نه رلب نڪ گر وش هنوک زن ریثاصع و یدش وا

 یاماو وام ردنملا رفاصعو رد رمه ک هدنمهکل وا سداف رول وا یرلت ر وص هح خم

 نان ندرع یارها رونلوا قالطا هرهود العاو یوصو هدیزک هددنع برع

 ثكفسو ن دم نالوا یردارب كاج هدننز و یدفنف )ى رفصعلا رز ,دفاضُم هنن رد

 ولک روا کیا هاب ددشت ( ىروفصملا )یدا ندنلسن سرف مال نو رح هک ردیما یس رق
 با و نو شرم ی ها تا - وب و ا نانلوآ 0 هست هضم رها ) وا هتل ES كلک را

 ( ضعلا ( روید هدسهغوق دوخا روند هب الود هدزو ر وفصع ) روعصعلا )روند "

 ردصم نضعو رددآ 4ف كحوکر هد هلن وکس كةم داض و یضف كع

 ( ةرتصعلا ( ۳ ا اذا کی صسوع لاش راد هنسانعم كابوس زوس هح راکشآ رول وا

 عنام ) ساواعا | ۱ ارب یا ةر تعم لوق رد هنس انعم مایب و ربح هدننز و هر

 همد دآ نالوا و یربا یسهدوک هدنن زا رب وص ) رب وضملا ( ندهتساتعم عدارو

 هنسشد د Ay هدر وق ث كک راورارا رمق اف هک 1 هگرونید هايف یریا لوُسو رونید

  هشاط یی 2 رح و ,روند اطا مک د هک كلف ( زاما )رر رر

 1 یم كوك دزو هح رعد ا رولتیر > باوا هدرزوا هکر ونید

 (E ا ) رها )دس ادا اذا تلکلا رضع لاش ردە: ساھ قوا رردلاص

 .( روعضعلا ) قیض ليڪ یا ریه وه لاش رونید هیسک ريخ یو سکانو لیخم ابص تیاش

 هلل سسک كف ) رطعلا ۱ رذلک د نکس و ویصع وب و ز وید هبالود هدننز و رومضع

 ابلعو تئاج لاق رولک روطع یی هتسانعم بیط روند هب هنسن ول هار شوخ

 یا رطاع لجر لاقب زونید همدآ نوس يرطع ( رطاعلا ) ٍبیطلا یا رطعلا حقن
 شو رقب و روند هم ذآ نایص" طع ) راطما ( ۳ رواک رطو ی رطعلا بح

 .قاراطحع 4 و تاع ) ةراطعلا ) ردیمشأ یسرف كن هصداو 9 اس و هن ساتعم

 روند همدآ نالوا روس روس, رو ا هدشزو فتک ( رطعلا ) روند هتفرح

 ف ۹

 هراز نوعا قلئاص هکر وتلوا قالطا هەق لو ه رطع و رونبد ه زطع هد وم

۳ ۰ ۱ 1 



 رول وا عضو هنیرذوا كهلل قملفص هکرونید هثاط جوا لوث ( صاوملا )

 رد و رسم ا رول وا قالطا ءرادولب لرومشب برس هيب لعاف مسا ( تارمصعملا )
 رودلوا قالطا هیهطرشو روند هرابغ نالوا دیدش هدننزو 7 راسعلا )
 یا هد نم راسع یل ءاج لاق رود هانزو تفوراسع و رددآ هارب هد و

 هنسن هکردرلناکم ما | هدشزو مدت ( رصتعلاو ) هدشزو دعقم ( سصعلا ) نيح

 یدلوا رکذ 3 هب یدنفص هدشزو همام ( ةراصعلاو ) روشد هر قفص

 سدعلا رک لجر لاقب رارونلوا لامعتسا هدنسانعم بسنو قرعو لصا 4تسانم و
 ردلمتسم هن انهم رو مره رصتعمو ةلأسملادنع داوح یا ةراصملاو رستعلاو

 هکر دیسا كنبردب قرب هدشزو سما سما لوق ىلع هدننزو رهن ( یمعن )

 هاش زو هص و ) ةرص وعلا ( زدندرلنآ لها نالوا یسەدلاو كت مشع مای 4به

 .( مصذعو ) هدننزو ردیح ( سصیعو ) دزو رهوح ( یصوع ) ردیدآ لحررب

 ع رفلا یداو هلا هنیدم هلیرمسک كنیع ( صع ) ردپرلعسا عضوم ررپ هدننززو رغعج
 (:یصعلا ) ردیدآ رج كوي ع ونرب هدننزو هر ( :مصعلا ) رددآ كغاطرب هدنن
 ( یصتعلا ) هنسانعم ةاج* روند هرب قجهاوا صالخ پوایروق هدشنزو هفرغ
 الالب ما ] ثیدا هنمو رولوا قالطا همدآ ندا ییبط عفد ليس هی لعاف مسا

 سصتلاپ هن ینکف ةجالا یضاقدارا [ مه مصتعم یصتعیل رعفلا لبق نذوب نا
 ندع یاشا ردنعاج رب بءشزم ندنس هلق ییقلادبع نف ) سوظ ونب (

 ردنفل هلیحف كداصو هليض كداصو كليع ( یصنعلا ) ردندرلنآ یرمصعلا موجرم
 حراشلا لاق بسطاو لصالا یارمصتعلا عرک لاش ردهنسانعع بسحو لصا

 هدنزو رفنطغ ( ممنصع ) هصا یا [ ءصنع ىلا ,املک مجرب ] ثیدطا هنم و

 ردبا | رهم یظیلغ مل هکر دیدآ تابرب هدشزو ذفنف 1 رفصعلا ( ردیدآ كغاط رب

 نيح ردراک دید یمخن روپصا هنمش و روپصآ هلف رحم هدیکرت ررید مطرق هنمخغو
 ) ةرغصعلا ) روناپو یراص هلکنآو ردا ارپم اعيرس هسنلوا هفاشا هط دخط

 :ند» رفصع ) رفصعلا ) رد 43سب اتھم یقمایوب هلن ها روپصا ەدتىزۆ هح رحد

 ا را هتبم ادا ست و راع لا زدمواطم
 هدننزو روبز ( روفصعلا ) تونلا اذا قنعلا ترفصعت لاقب ردهنسانعم قلروی

 راب ع هکردندانعموب ردریفاصع ىج رونید هروفصع هدنش وم روند هنشوق هحرس

 هب هکر کج كلک را روفصعو ررید هتطب رفاصع تقن هدرب حد یدقحا یراق كنالف

 كنآ یرلح وا كیاشخا ۹۳ هکر ویشید ههبشخ لوش هدهفو هدحدوهو روند

 هد رش هودو رد قج هلوا یسهدام كجدوهو كنهفحم هکرولوا راوتسا هنرزوا
 زولوا دنباکا هلا راربکس یراجوا كنبراهلاخ كرس هکروتید هراجافا لوش نالوا

 لواو



۵۳ 

 لاق ردهنسانعم كب یغوجف كنم زلبنس كنیک او ترصعا ىنعم ةأرملا ترصع ۱

 ندراصعا نانلوا رکذ هدننزو نسحم ( یصعلا ) هلبنس ماک | تن اذا ع رزلا رصع

 ( روصعلا ) رولک رصاعم ىج رود « ربق نالوا راصعا "تاذ ردل وعفم سا

 روند ه هتسن شافص نوحا قفل آ هد دوخاپ ینهرمش هدننزو ریما ( ربصعلاو )

 زک .رلب رع هک ردن د انعم ود روش دا هنسدنقفص كتهنسن شلقص یک هراصع ریصعو

 0 و عضو رردا قالطا ریصعلا رک همدآ قیر رهاط و بسا

 ییوصت كحراش نکل 2 موس رم هدنناونع سصعلا مرک هدرا هست هج رک ینبم
 قشص ی هتسن ولت وطر یک یصع هدشنزو لاعتفا ( راسءعالا ) ردقلوا ربصعلا

 اا یسدنک راصتعاو قفص هسقنب "یشرب مدآ رب سصع لوق لع رد هنسانعم

 كلذ یواذا هرصعوا هیفام ج ر سا اذا تولارصتعا لاقي ردهنسانعم لقص

 كليا دادزبسا ی هیطع ییدربو هم دآ رب راصتعاو هلرمصع اذا هرصتعاو 4هتسقنب

 هد رهن اهم را یا اهیصعاف ةيطع االف یطعا لاقب رووا لامعتسا هتسانعم
 بویلیا دنسپ ین آ حراش نکل بولوا موس هلیناونع ةيطعلا ع اجا راصتعالا

 قاق هدافتسا ناسحاو فطل ندمدآرب عاجتناو ردشلیا بیوصت ینسەخسن ع اجرا
 دقسشب ندلشع هلا روکذم لاثم حراشو ردعالم هیهدام یخدلوا هلغلوا هنسانعم
 هرستعا م انیش ءاطعا لاقي ساسالاف ردشلیا لالدتسا هل لهرابع كن همامنو كساسا

 اما ريالا نیا لاق [ هلام ف دلولا ىلع دلاولا صعی] یعشلا ثيدح فو هعجرا یا
 نوحا مضه لغم اقط ماعط هن زاغ و كمدآربو هیلع عج رب عف هبال لعب هادع

 هب مشاذآ ماعطل | نم i , صغام ءالاب یصتعا لاق رد هنسانعم كمہعا وص هح زآ هح زآ

 لام رادقم رب هلیسهلوقم هیطع دوخای هعرحو مرغ مت ناو هغیسبل الیلق الیلف

 لخحو هربغوا مرفلالام هنم ج رسا اذا هنمیصتعا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قم رقح
 هرصتعا لاق رد هنشانعم كا عنمو لع اذا هيلع سصتعا لاق ردهنسانعم كلا

 هج رادقم رب ندهنسنرب و اجا اذا نالش رصتعا لاقب رد هنسانعم قفغصو هعنم اذا
 لعفت ( سصعتلا ) هنمذخا اذا "یشلانم رصتعا لاقت ردهنسانعم كالا ذخا "یش

 ردهننسانعم قفغصو سصعتف بنعلا یصع لاق رد هتسانعم یلقص دوب هدننز و

  لاق ردهتسانعم قلقص دوب هدننزو لاعفنا ( راصعنالا ) أحلا اذا هبرصعت لاقت
 لاقي رونبد هنسیدنقص كنهتسنرب هلیعط كرلنيع ( راصعلاو ةراصعلا ) سصعناف هرصع

 يخف كداصو كيم ( :سهعلا ( هنم بلحام یا هربصعو هراصع و "یا :راصع

 لوش هدننزو ریتم ( یصعلا ) هر قج هقص یرلهنسن یسهلوقم ی مزوآ

 رولقص هنن قحلقص هدنآ هکر رود هب هنس یمهلوقم ضوحو لاصو هنکت

 رونلوا ریبعت هنکنم روید هلآ قحهقص هنسن یمهلوقم مصوص و مزوا ( راصعلا ) ۱



 نیا نیس تب فا تا و با و

(۲ 

 گرد هتسانعم هف هللا دمو ریفصت هيب ( ءارشيوملا ) روثيد همدآ قحاو زوغوا
 تایراسع ب كع ) تايراشملا ( ردبمت تلآ ی راک دید قم و كب كاپ

 ثاب راسه ف ثاب راخعا وهذ لاش ردکی د رامرایو هدنکا رب 6 ردیفدارمو هدن زو

 روند هبهفلح نالوا مو نوجا ناشن هنر مشع كفبرش فو : ی

 نالوا د دیس و مع ی فا افلطم هد زو رفنضف 4ا همی یاز ٌمشعلا )

 هی وکس كداصو یالث تاک رس كليم ( رس ۲# ( رد هر مشت یوم روشد هئس

 رولک سصعاو رومعو راصءا یی ردهنسانعم نامزورهد ھن ( مصملاو )
 اما ىدلك ىنعب "یملا نیح ىح ۸ یارصعل ئش ۸ نکلا نالف ءاج نولوقب هش و
 نکل یدوب وا ینعی مونلا نبح منی ۸ یا مصعل مانامو نالف مان لاقیو یدلک هدنتقو

 رووا قالطا هب هک كاذک هزدنوک هدشزو صف ( مصعو ) یدمووا هدنتقو

 هدیو ردق هب هج را ررق شوک روند هنتفو یدنکیاو رد زدن وکو هک نایصع

 سبح قموفیل آ مصعو یک :ادغ روئوا قالطا هتفو حابصو ردزیاج هدهنیتصف

 طهر كندآر یصعو هسنعت ادا یناثلا پاپلا نم ارصق هرصع لاقي ردهتسانعم
 عنه ییهنسنربو رونید هروشی ناغاپ ندا نالوا تارصعمو روند هننرمشع و

 ردهنسانعم ثام ریو کریو هعنم اذا ارمصع هنع *یثلا مصع لاق رد هنسانعم كليا

 قفص یهنسن لتوطر نوعا ققج یهدناو ةیطعلا هاطعا اذا هرصع لاقب
 ( مصعلا ) هیفام ج رسا اذا هوحو لوسفلا بوثلاو بنعلا صع لاقب ردهتسانعم

 هنسانعم رابغ روند هزولو هنساثعم ةاعحهو الم رونبد هرب كحروتک هان هلنتعف

 هدنزو مظعم ( یصعلا ) روند هري كجهدبا ءانب یخدوب هلیض كنيع ( مصعلا )
 رد هنسانعم كمربک هنتفو یدنکیا هبرسک كنمزىه ( راصعالا ) رد هنساتعم مرصع

 لوف ىلع قلوا كانیلک بوشت یمسق ریقو یصعلا ىف لخد اذا لجرلا مصعا لاقي
 نوناخ دوخای قمراو یرغوط هنشاي یرکی دوخای كمزوک ضیح بولوا هفلاب کی
 ةأرلا ترمصعا لاقب ردهنسانعم قلاق هدنسهناخ هدنتفو ضیح دوخاب قمروغوط
 تسحوا تدلووا نرمشعلا تقهاروا ضيا ف تلخدوا تکرداو ابیابش تغلب اذا

 اورمصعا موقلا نا لاقن ردهنسانعم قماغوا روم راصعاو تشط هعاس تیللاق

 بودنزو با ندنتدشم هکرونید 4 لوش راصعاو اور طما ادل وهلا ا لع
 هاوه یک كرید ندرپ دوخاب هلوآ یسهقعاص ینمی یشت هبآ لوق !زه.4وا زرتوک

 رد حراش روند هل نالوا یددشرابغ دوخاب روئلوا رعبعت هغرصاق هکهقلاق
 ردرک ذم راصعاو ردا مصع یرابغ دوخاب یناححم هک ایوک ردایسم هلا ردصم

 ( ربصعتلا ) روند هبهر وکذم ځد یراک دید راصعا یدو رناحف ( :رضعلا )

 لاق ردفدارم روکذلآ فالتخالا ىلع هدنی یانعم هلا راصعا هدننزو لیعفت

 تسصع



 دلرشع هل یحف كن ءرمه ( راشعالا ) ءارشع تراص اذا ةقانلا ترشعا لاق |

 رولوا فص و هثیش نالوا هخراپ نوا بولیریق و یدشاوا رک ذ هک هتن ردیعج
 دنغو عطف رشع ىلع e یا ربشاعا رودقو راشعا ردقو راشعا بلق لاقش

 بوردلاق مدآ نوا قحا هللوا میظع ك هک رولوا فصو هناغرق لوش ضعبلا
 هلو ا هکرید حراش :سشع الا اهل ال هیظع یا راشعا ردق لاق هلوا ررتوک
 ندننا كنمود ناثوا عیذ روزا راشعا و رولوا هلبرابتعا ءارجا یتیعج هروک
 .( شعلا ) ءابصنالا یا روزطا راشعا مهنيب اوم قا لاقب روللوا قالطا هراهصح

 نالوا کنم ند هنسن راسو ندم ره هدننزو هصالخ ( ةراشعلاو ) هلرسک كیع
 هی رسک كنیع ( ةرشعلا ) رد هح راپ ر ندهحراپ نوا هک ایوک روید هپ هج زاب

 یا ةرشع امهنب لاق ردهنسانعم تقلا و تطلخ ردمسا ندا ترشاعم

 هال رب یرب سال هدننزو لعاش ) رشاعتلاو ( هد تازو هلعافم ) ةرشاعملا ( ةطاخ

 اورشاعتو ةرشاعم هرشاع لاقب رد هنسانعم كمنک ههشوخ بودا طالتخاو سنا
 روند هنید ادجاوتب نالوا برقا كمدآرب هدننزو هنیفس ( ةریشعلا ) اوطلاخ اذا

 رباشع یج هتلسق وا نوندالا هیاونب یا هب ریشع مهلاقب رونید هنس هلسف لوق لع

 هندالواو لایعو لها كمدآرب و روند هتعاج هدشزو دعقم ( یشعلا ) رولک

 سثعم لصا کرد حراش رولوا قالطا هنهورک سناو هنهورک نجو روند
 سنا عوو نج عونو یناقلعتمو لهاكمدآرب سپ روند هتعاج نالوا ناشلا دعم

 نحو ردشعم سنا الثم رالخاد هدا كنآ تعاج نالوا دحاو یراناش رابو
 تفاضا هدنسهع رک هبا [ سنالاو نلجا یشعماپ ] رذمشعم ءاهقفورشعم ءایباو سشعم
 ( سشع ) ینا ردهشاسی رک ذ هدندادعص وص یان عم یار ره كفل ومسب رد هپایب

 قامقچ نالیزود ندنآ هلغلوا كانشت آ یک اضغ رجش هکردرجش عون رب ہدننزو درص

 ندنراخاشو كرب و رولوا زنیم و دوجا ندنراقاقج رلجاغا راس یک دافغو حم
 هنس قو رعم یرلکدد يملا کا ندرادو تاک و ادا

 هدزاجح و دنعو دنه روب نم روش ردراو ترارم اع و هدنمعط هکردآ روهظ

 رولواهیبش هنسرلرابزوط هکهتیوطر نالوا دقعنم هدن آ رارید كآ اک | رایدنه رول وا تبات

 ( راشعتو ) هلیحف كلیع ( ءاروشع ) ردهنسسن رب ءاودلا رک رارید هلاغب هدیکرت
 هک ردپدآعضوم رب هدنبارت نامص هلیسهینب رغصم ةریشعلاوذ ردیدآ عضومررهایسک كن

 هک ردیمسا عض وم هقشب رب هدنش هح ان عبنیو رولوا سذع ه ره نانلوا و | 0

 هرشاع ردعض ومرپ هد هما ) ةربشعلا ) یدلوا عقاو یوب ترج هو هدن :

 شم غوط یرهود هدننزو ثدح ( رشعملا ) ردتارشاع ج ردیلع كنالترص یشید

 ملت ما ) روند همدا نالوا راشع یرءهودو روشد همدآ نالوا | 1
 کک صصص هه



 یجاواو رولوا نوک یوا بولوا نوک زو فط یعوج هفاوا تابع
 عساثاوا ءداروب نویگنآ رولوا نوا هلا رابعا رب و زوفط هلا دابنءا رب نوک
 ةرشل ءالا اهدورو یا [ لبالادرورشعلاو ] لوف ردل جم ء ریت یم هک ا کد وف
 هنوکلو یا اذهلو ریال دید نلاف عساتلاوا مشاعلاموبلا غیا عساتلاو شاملا مویلا
 یشاعلا نيم مدعل یا نارمشع لوهعلا ةفيصسب لقب ۸ هعسنلا مايالا ثالث نع ةرابع
 اول رش ةبلاتلا هفیصب دوهماا ددملا اوم“ ۸ اضبا مساتلا لامحا و لبالا دورول

 الوب رقع نم اولم» هالا ملكي عملا ةغيصب نيرشع اولاقو ءارلا ماب نب مشع
 نیدروژاوعمغ مایا ةت لكى ءامل لبالا دورو اوربسعا ىنعب ءارلا ب نیمه
 اولاقف ثلاثلا درولا نم ةفناط نرمشعلاو مشع ةعسالاو اموب مشع سیا لصق
 اهومف ءورمتعا ینعی هفاط نیرشعلاو شع دعا اولعجیا كاذب هوم نررمشع
 [ تامولعم رهشا علا ] یلاعت لاق اک لکلا مساب "یثلا ضعب ی دقذا امشع اشیا

 عومجلا راصف ثلاثلا نم مایا :مثعو :دعفلا یذو لاوش رهش حبلا نمز نا عم هیالا
 علما ةغيصب نیرنشع اولاقف ثلاثثا مشعلا نم ناموب و نالماک نارمشع راشعا ةف

 الت بحاص هکرید حراش و ردعفاو هلیئرابع اولوقن ۸ هد زد شعب هداروب
 شومو رک ذم ردسا عوضوم هددع یرکی ندما یادتبا نمشع هروک هتنای

 یرلکدلیاداربا ضعب ويد ردعج ندرشعو ردلک د یراج هرزوا هشع هاب رد واسم

 روک ذم فصو ردیعج كي هرشاع ) رشاوعلا ( یهتآ ردلک د توشلا حح تالاقم

 رشاوعو رونید هرلهود نالک هبوص رب هدنوک زوقط دوخای هدنوک نوا هرزوا
 هکهلوا مام تیآ نوا هلا یرلیدنک هکرولوا قالطا هبه رک تایآ لوش نأ رقلا
 هدننزو ثلثم ( سشعمو ) هلي كایع ( راشع ) ردهسشاع یدرقم رولوا یسیجن وا

 لاق ردکید رحوا ثاثم و ثالث هک هتل ردکعد رتوا ردرلودعم ندنس هلک همش
 هد زو هایح ( ءارشعلا ) :مشع ةرشع یا یشعم سشعمو راشع راكع موقلا ءاج

 ءالا درو هکرونند هنکع یآ زکس لوق ىلع روند هیهقا هبک نکی یآ نوا ندنرزوا
 ءاسفن ندناوسن هارشع ندهقا یار لع و رولوا ندروک ذم مشع نالوا هتسانعم

 : كنیع رولک راشع و هلییوکس كنيشو یخ كليع رولک تاورشع یعجج ردهدنل تم
 هارمشعو ردرادرفم دراو هدننروص عج یراهلک ءاسفنو ءارشع هکر ید ح راش هلک
 ندنسهلیف هرازف ءامشعلا ونب و ردندارعش ءارشعلا نب نایس نب نابز ردنذلاجر ءاعسا
 هکر د هنسانعهدلق «ارشعو ردیس هبنکی رادلا ةماسا ندنیعبات ءارشعلاوناو ردتعاجرب

 یمک هلل رسک كنیع ( راشعلا ) ردیکنکد كسی ران وب وا قموچ و كيلچ كنايبص
 رووا قالطا هنسیروس هقان نالوارظنم یسروغوط زونه كتسيگو شمروغوط
 رد هنسانعم قلوا ءارشغ هقان هل مک كەز ( راشعالا ) ردیدآ مضومریو ردعسا



۳۹ 

 لاوما مثع هدننزو روهظ ( روشعلاو ) هدننزو مش ( شعلا ) ممجنا ريغ

 یشع ذخا اذا ییاثلا بابلانم اروشعو ارشع موقلا رشع, لاق رد هنتسانعم قلآ

 یشعلاقب ردهنسانعم قلآ یمشع كلام یخدوب هدننزو لیعفت ( ریشعتلا ) مهلاوما
 هلا دیدرتو لصو هرکنوا هدقلوص رب یمسق كشاو مهلاوما مشع ذخا اذا موقلا
 قعن بارفلاوا مثع قیبتلا عیاناذا راجا مشع لاق ردلیعنس هنسانعم قمرکآ

 ترشع لاقب ردهنسانعم قلوا ءامشع هقانو تایلاوتم تافعن سشع یا كلذک
 یسان لاوما شع هدننزو راطع ( راشعلا ) رک ذس اک ءارمشع تراضاذا ةةانلا

 مهلاوما رشع ضباق یا موقلا راشعوه لاق رول وا قالطا هبهد وب و ندا ضبق

 ثكمجا وص نوک یجنوا كنوک کیدحصا وص یمسق هود هاب رسک كنیع ( یشعلا )
 نوک نکس یهود هکر ونند هنگ یاوک یجزوقط دوخای روشرد هکلک هب وصنوجا

 ندنوککیدجعا سب رارروتک هب وص ینوکیجزوقط بوب وقيل آ ندوص هچکزوقط

 هکلک هب وص ینوک یجنزوقط دوخای یجنوا مشع و رولوا یسیچتوا هاب هلن اسح
 قالطا نی رشع هلیسهینب هال هددع یمن نعي هدوهعم ددع نوع*دنلوا قالطا

 رابتعانارمشع هزکسنوآ نالوالصاح ند زوقط ییان ردقتلا لک ىلع هکلب بویلیا

 نوا ندنآ زدقج هلوا یتلا یرکی هلیا منم هب یجنکیا هکیتدم كلک هب وص یچچواو
 چ وا هل رابتعا ما شع ردقح هلوا یراضعب روک ذم ددع هک مرکب و یزوفط

Nkرلیدلیا قالطا ن یشع هلیس هغیص عج هنع و بودیادع  RSرها ا  

 قالطا رهش ردقحهلوا نوکنوا ةکهننوکرادقمرب ۵ رهش هدنننهع رکتیآ [ تامولعم
 ۱ یظفل نی رشع نالوا ع وضوم هددع ی رکی هروک هیات لوق وبدا سپ ردشغلوا

 كنظفل مشع نالوا یمسا كنسک هب وصرب هدنوک زوقط كنءهود هکلب بویلوا د رم
 دولوا ندشلبق لامعتسا هدقلطم یدیقمو ع رف ندنآ رو زم د دع هلغلوا ذوخأم

 ید رادقمرب هلغلوا ندرلءهاقم نالوا راظنا ج رطم دودعم ید لو كس وماق

 هسراراوص بوروتک نوکره هپ وص ینمسق هود زاب ع هک هلوا مولعم یدنلوا طب
 هدقالتوا رکاو راریدابغ اهانیقس هسرارروتک یروشآ نوکر ک او ررید اهفر اهانیقس

 ییدحا رخومو مدقم رارد اعبر اهانیقس هسرارروتکینوک یجچ واو هماقا نوک ی یا

 نوک ییا بوئوط نوکر تح رلزءد ال نوین 1 راردنا باسح ید ینوک ییا
 كنیسق هود هکیدلاق راردبا قالطا مبرا یج هبهق» نانوط ی وکی چچ وا بویلشوب

 كلوا برش هکیوک یحزوقط رولوا نوک نکس ابلاغ یاب كتدم یی زسوص
 رولوا نوک زوقط امنادسپ رارید ارشع اهانیقس هسرارروتک هیوصرولوا یصثوا
 مویلا لبالادرو سشعلا كفلوم سب رربد سشعدم اهفر اهانیقس ردق هزکس نواو
 ندنوک رب یکیدحا مدقمو نوک زکس یدک ه وص یدارم هدا وق یشاعلا



 | :یمع هلو ناک اذا یراشم بو لاقب رود هئپش نالوا عارذ نوا لوط

 روفاك ( روش اعلاو ) هلرصقو ىدم كرافلا ( ءاروشعلا و ءاروشاملا ) عرذا
 | موب یآ یرکذ رونید هنلوک یجنزوفط لوف لع یجنوا كمارلا مرع هدتازو

 ۱ «اروشاهلا ماس لاش رولوا یوا هی هداسح ر هل وا و وام نلد ربع درو |

 | كنيم ( نورشعلا ) هعسات وا مرحلا رشاع یا رواعلاو مهفلاو دلاب ءاروععلاو

 | رولوا ریپعت یم رکب هک ردیبسا دددع نوا رک ییا یھب ردسیما ناب رشم ھ4 رک ۱

 ۱ یداحآ دوخاپ رد شالوا روسکم ینیع نوهت انم ەنە ردو قآ یرکذ

 | نوفا كه ردعناق روكم ادارطا هفلوا روسکم لوا كنظفل نانا نالوا |
 ردشللف حوتفم ةقفاوم هنداعآ هدنرلهک نونامو نوعبسو نوس»خ و نوعب زاو اإ

 هنعو# ددم یرکپ نورشغو رد زلف روکم .دنزەلک نوعسنو نوتس و |

 | بیرقنع یهجو كنيدورو هایسهفیص مجو یذخأم روئلوا قالطا هیج رکی و
 وب و ردهنسانعم قاق یرکی یددعرب هدننزو هجرحد ( ةنرشعلا ) ردطوسم
 "یثلا نرمشع لاقب ردشنفاوا فرصتو ذخا ندنب مشع ردندرداون فی ست

 | هژوجرب ندنسازرجا كنهرشع هدنزو ربما ( ریشعلا ) نی مشع هلعحاذا هنرمشع |

 | هک ریه حداش یک, ابصناو بیصن رولک ءامشعا عج روئلوا رییعترب هدنوا هکروند
 | راشعاو روشع هرابع قایس یاضتقم اریز ردراو طافسا دوخاب شی وشت هداروب

 ردءامثعا ج كربشع ردب رلعج لمشع هسیا رانو ردیضتقم ینلوا یعمجج كروشع
 یھ ردذوخأم ندبیشع رووا قالطا هبق دص و بيرق كمدآرب رمشع و ینا

 هنجوز كنهچوزو هقیدص و هبپرقیا هریشعوه لاقب هدننزو هامرک رولک .ارشع
 هيك نالوا یتفلا مهو مده كمدآ رب و اهحوز یا اهبشع وه لاقب رونلوا قالطا

 رب هدنوا ك ریفق هدناح ضرا هحاسم رشعو هرشاعم یا « ریعوه لاق رونید

 نوشرا شقلاو لوط نودشرا شقلا هکرونید هیالرت مود رپ "ریفق روید هنکولب
 ( راشعلا ) روند هنب زاوآ لروناچ یرلکدید نالترص ریشعو رولوا لقشم یضرع |
 وهو راشعلا یثاعلا ذخا لاق ردکعد رب هدنوا هکردفدام هدلوا یانعم یا ربشع |
 ردقو لاعفم یریظ ندرابشیم ها عابرم هدروک هک رد ح راش ةمشعلانم زج |

 راشعم را سم رمشعو روند هرمشع رشع راشعم ضعبلا دنعو

 | راشعم ةقان لاق رواد هبهقان نالوا ناوارف یدوس راشعمو یہتا زولوا رب هدکی
 ۱ لاش روند هنر هدنوا لددع دوب هيم كع ) شعلا ) املر-غب ناک اذا

 لوش رشعو رولک راشعاو روشع یمج ةرشعنم زج وهو هلاوما سثع رشاعلاذخا
 راهلوا راردا راردا هچ زا هج زآنب زسککرب هعشوخر دوسهد راهم روند ,  هقاب

 نم ةلیلقلا ةردلا لنت تراصاذا ربع قو" لاقب ردیمج تنهرشاع هک ای وک هدو |

 ريف



 یون

 اذا موقلا کنم لاق ردهتسانعم قمارغوا هدو طعف لوف لغ كکرب بولک
 ردةنسانعمهاک کشل ردناکم مسا هدننزو جرحدم ( رکسعلا ) ةدشق اوعقووا اوهم
 ندش دم ردرل رو رب هدرصم و رد دآ هل رب هدروباسپ ه دننزو رفعج ) رکسع (

 رد هلحم رب هد هرصب و هد هلمرو ردندار وا ناي رکسعلا قیشد ن نسج و ىلع ن دم

 هلادبع نب نسح و هللا دبع نب نیسح دادا رد هدلب رب هدشالو ناتسزوخو

 ردیدآ نصح رب هداضق مان نت رقو ردبدآ عض وم رب هدنارت سلیا و ردداروا

 رکسع ی آ هفیلخ مصتعم ارز ردیمسا كن ربش یار نمرسو رد هب رق رب هدرصمو

 قداصلا رفعح نب یسوم ن, ىلع ن دج ن ىلع نسا وا یدلیا اش نوعا كلبا اوا
 تسن هیاروا هل رللیا تافو هداروا ناي رکسعلا نامامالا نسخ یزادجا دلاو و

 رکاسعو ربع ردعض وم رر هددادغب روصتلا راکت و یدهلا رکسعو رلیدنل وا

 لوا ین خعد تل وا كدادعا د وقع رلیحف نیش و كع ) E ( ندد ٹیماسا

 ا ر مج زام روند هد هدیسراف رونلوا ریبعت نوا هک ردیمسا كنس هرم

 دیر ددع مسا هسرولوا ثنّوم دودعم رکا هرزوا یتیدلوا دافتسم ندلوصا راسو
 لاجر ةرشعو لاجر ةثلث رونلوا قالا ءاه هسرولوا رک ذم رک او الاقثتسا روالوا

 ءاه ها رک ذم ید رفم لدودعم ردق هنوا ند هنالژ و یک ةوسن لهوا ةوسن ثیلث و

 اف دما هنگ دم رد مرغ ل نورو ز هلو فا دین
 دونند ةرشع اتنئاو :رشغ یدحا هدنشومو نساهو هلیعف كنیش روند سشع الأو

 فذح یراه ندهرشع هدرک ذم ردق هرشع هعسن ندرشع ةثلثو هلیعف كنیشو هاه
 رولوا دحاو مسا قرهلوا ینبم هرزوا متف ینیمساو حوتفم یبثو قاطا دین راهم
 قلواروسکم رول وا ۳ قالا هنظفل یشعو فذح ندردص ءاه هدننومو

 سر هدنناونع ةرشع عت تنس قو مشع ةعبس ماع ف باتکلا مت الثم قد ربات
 .تژثکو مس | لوط راردبا ناکسا اقطم ینیش كنظفل شع هد ع تغل ضعبو رووا

 لالا دارم لدن رالوق A ترس التم كراب طو او ارا ییم هنر

 هننارود ا هد هلا دل د دع ید وا تیلغت هرزوا ر < دم ٹن وم هداروب رد مایالا

 ( سئعلا ) یهتا 1 شش رها ذعب را نهسشان غ نصب رب ] یاعت هل و هو یہ

 كىەدو قلا اک EEE قلا یر لند دع نوا نوک كنيشو یڪف تبع

 لاش رد هنتشساتعم كابا نوا بودنا هدایز ددع رب ه زوقط دوخاب رونلوا رمیعت ۳2

 هع تل لع ادحاو دازوا هسشع ن / م ادحاو ذخا اذا یاثلا بابلا نھ | سم و سن

 ( یشاعلا ) مهیشاع راص اذا موقلا رشعلاقب وا یسجنوا كتعاجرو

 ه دیس رو کد یح زکسو یح زوقط ن نما و حساب ا هک دین روند هنسیعت وا كد دع رب

 هدنزو ار 2 ( یراتملا ) یک هو مشهو مکیرردا هدایز 2 هنب رار خآ كددع



 لوبا ددکید یرکسسم كاجوک ( :مسملا شیج ) ردیدآ تابا لوک مع ونر
 ةولصلا هيلع ردشفلوا قالطا هبايبالا ناطاس رکسع نالوا مزام هنوزم ۱

 تیاسش رویزم رفس هلرللبا تم نع هدنماکنه یترارح لاک كناوه ارز مالسلاو
 دوشاب كنهربقرب ندنسعهفناط نج هلک كنيع ( مسعلا ) یدبسشوا راوشد
 ردیا ح وتفم یني اضبو ررولوا نک اس یمهفاط نج هدنآ هکر دیدآ كش زارب

 هدنشه كتشیرب یرب هدنزو یراکس ( یراسعلاو ) هيم كنبع ( تاراسعلا )
 ربا موم یا یراصو تارا موفلا اچ لاش روس د هنر اجب ند ب وا رو

 ملام رذف هکردیعسا ییوفرب هدنزو ربما هدزوا یبوصن كحراش ( ربسملا ) شعب
 ثكنیع ( دیاسوعلا ) رلیدلپا هيمس هريس اكا یرلتشح )سو هيلع ها ص |

 دیک رولوا ردصم هرکسعو رونید هب هشاضمو ط قو تدش تناغم هدنزو هحرحد |

 هيلا سوم دهقان لاقي رواد هب هفا نالوا یتداع قمردلاف یتغریوق نکرد کس هیصف
 نافطراط هلی كئیع ( تایراسعلا ) هعفرو تدعاذا اهبنذ رهسعت اجادنم تناك اذا

 ( ہسعملا ) هجو لک یف نیق هتم یا تایراسع اوبهذ لاقب روتید هتعاج رامراتو
 یارسیعم"لح ر لاق رونید همدا نالوا ردبا اضاقو قییصت ه ولح ر و هدننزو رمنم

 ( ربسعلا ) ردرهشاو فرعا هلیاهمج* نی ( هریشعلا یذ ةوزرع ) هيض ىلع طعقم
 ( روبسعلا ) روند هربسع هدننوم یکرم روند هنالبق هدننزو ذفنق هللا هدحوم یاب

 ندنرلنب هدکدذلتفح هللا دروق كيوک كکرا هللاه ( :ةروبسعلاو ) هدنزو روبز

 رونید هیهفا هدنورو تسجو یوص هروبسعو ربسعو روند هکنیا نالوا دلوتم
 هتنالواهدنورو تسجو روند هبهقان ناقنایطو بلص هدننزو نوب" ریح ( روجسی)ا )
 روالوا ربعت زولحوق هنسانعم ةالعس روند هشیبخكي كنسهقلاط نجو رونید
 هیلا رخ لاق ردهتسانعم قمش هئدش هکید هکید هدننزو هحرحد ( :ریععملا )
 ترده لاقب رد هنسانعم كمك بورو ههزود رب رود و ادیدش ارظن هيلا رظن اذا
 هیلماذا للا رجع لاق ردهنسانعم قلزوط یناو اه ریش اسا اذا لبالا
 ( رجلا ) داسفو ثبخ یا :رجسع هيج“ لاقت رولوا مما هنسانعم دافو ثبخو

 هدننزو ج رحدتم هلفاق ) رقسعتما ( ردیدآ عضومرېو روند هزوط هدننزو رفعح

 لاق رونیدهمدآ روبصو تبا ولتدالحنایلوا لزل رته یناّئوربص یا ندهنداحره

 متک هکردهن انعم عجب هدننزو رفعح ) رکسعلا ( وویص ڌلخ یا رقسعتم لحر

 روند هلیش نالوا رشک اقلطمو رووا ریبعت یرح هدکرت روند همدآ تب نالوا

 راهلا مزه لاقي رونلوا قالطا هتلظ كنهجک لیلا رکسعو ردیمراف روب نم ظفلو
 ( :رکسعلا ) رونلوا قالطا هبانم هللا تافرع ( نارکسعلا ) هتلظیا ليلا ركع

 ندفارطاسانو هتل تکارتاذا لیللارکبع لا هنسانعم تكکوح بوصب تلظ كب

 بولک
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 هدنلا- کلتسدکت ك كنولح رو هلی كنیع ( سعلاو ۱ رو و نا 5
 لوالا بابلانم ارسعو ارسع ملا مع لاقي ردهتسانعم كليا هذخاومو اضاقت

 لاق ردلیتسم هنانعم قلوا راوشدو تح" نامزو ةرسع لع هنم بلطاذا یاثلاو

 نطبلاقام هيلع سسع لاشب ردلمعتسم هنیسانعم قلوا ضبقو دتشا اذا نامزلا منع

 هفلاخ اذا هيلع مسع لاقب ردلبعتسم هتسانعم كليا تفلاحم همدآربو ج رحم ملاذا

 یراسپ نع ءاج یا نالف قرسع لوقت ردهنسانعم كلک ندنناج لوص كمدآرو
 ترسع لاقب ردهنسانعم قمردلاق یتغریوق نکرد رکس هقان هتاعف نارسعو رسعو

 كنم به ) داسعالا ۱ اهودعق اند تعفراذا یاثلا بابلانم اع و اغ هقانلا

 هب ولج روب و رقتفا اذا لج رلا سعالاش رد هنسانعم قلوا او و ریقف دوب هل رسک

 ینعب عرغلا رسعا لاق ردهنسانعم كليا اضاقتو هذخاؤم هدتقو لتس دكت تیافب

 اذا ةأرلا ترسعا لاقب رد ةنسانهم قلوا راوشد بونلبرص یتلاح تدالو و هرسع
 ترسع لاش ردهنسانعم قلاقرصق بویمر وغ وط هدنسهنسهقان و اهدالو اهبلع سرع

 كلنيتج همدآرب هدشزو هلعافم ( ةرساعاا ) لمح إف اهماعف تطاتعا اذا ةقانلا
 ( ریسعتلا ) ةسسعلاپ هلماع اذا هرساع لاقي رد هنسانعم قلق هلماعم هلقل زراپحو كليا
 هفلاخ اذا هيلع یسع لاق رد هتسانعم كلا تفلاحم همدآرب یدو هدنن زو لیعش

 راس نخ :اجاذآ نالف یرسلع لوقت رد هنساتعم تلک ندنفرط لوص كمدآ رو
 ردهنسانعم قلوا قالوص مدآربو ردهتسانعم هساکش قلیوخدب الی ( فلا )
 ها رج ( ءاسییعلا ) یسعا ناك اذا عبارلا بابلا نم اسع ةأرملاو لجرلا صسع لاق

 لیس وط نالوا یرلکلی قآ هدنراجوا یرادانقو رونید هنوناخ قالوص هدشنزو

 روند هلجُسوط نالوا قوج ندنغاص یرلکلپ كنبدانق لوصو روشد هنشوق
 فبعض ءارسعو هنسانعم ءاضب ةمداق رونید هراكلي ضايب نالوا هدنمدقم كداتقو

 لاعتفا ( راستعالا ) ردیسا یسهدلاو كئدحم مان طايلنا یسیعن دمع نب ىلع هاو لا

 رد هنسانعم كغ بوقاطرالو و قلهدنورب هب هقاب روط كد رک وا شاب زونه هدننژو

 كنلغوا هلا ربحو هرک مدآ ربو اهکرو اهمطخف اسیر اهدخآ اذا فانا سما لقب

 اه رک دا اذا 0 لامنرم نالف سشعا لاش رد هنسانعم ا ندنلام صوص

 هبهقان نالوا بوکر نده رکوا شاب ريفا دراذیع ( هنارسیعلاو ةناسموعلا )

 هلی كنيس ( نارسیعلا ) ريع یا ةنامسیعو ةنارسوع ةقا لاق روشد

 نامسع و روند هود كکرا نت ندع رکوا شاب ا هد دشم یاب ( ینارمسعلاو )

 قاب لاقت روتند هب هق ات نالوا رردلاق یتغریوق نکرد رکس ( یساعلا ( ردیدآ تاب رب

 ری اش هم داقى د و هات اد )6 رسعلا) اهودعۇ 3 عفر ” تاک ازا نی

 هدشنزو یرش و هدننزو یرکس ( یرسعلا ) رد رکلپقآ نالوا هدنحانح مدقم ۳



 كلاس هب هکم ءایییطا كل هنب دم لها دوا عض ومر هدن رق هکم روو هنساتعم هکا

 ماللاهیلعو ابل لع ېئ یسیع هدننزو رجاه ( رزام ) ردیبسا کهبقعرب هدن وب
 رد یمنا مما هکهدننزو ربیز ( ریزع ) ددبدآ كلجر یرلکدلیا ایحا كنیرلت رح
 ی رفسم 0 رولوا ندلف حوو طول ۸ رولوا فرصم نوا یتاخ
 ردندلیارنا یب «ایبا ردیمسا رفا رب ردپا مع مسا رر هک ربد حراش ردهدنژو

 لب كنبع ( مسملا ) رددآ یعهدلاو دل رعاش ما سیف ذیعا كع ( هرا وا )

 ج رك شیارب هدننزو لوفعم ( روسعلاو ) نيته ( سسعلاو ) هيت ( مسعلاو )
 بابلاماروسعم و اصسق و اسع و اع سالار بق لاش ردهنسانعع قئوا راوشدو

 ( ةسعلا ) سمامنا بابلا نم ةراسعو امسع الا ممع لاقبو میدش عبا زا

 (یمهااو)هیش كنيس ( :مسصلاو ) هله كنيسو كيم ( :مسهااو ) يمض كليع
 ةمسع سالا اذه ىف لاش رد هنسانعم قلزراپحو كلج وک ردرلسا هدنزو یرشب

 رول وا قالطا هالا جاتحاو رقفو ةرسيلا یفالخ یرسعو :سصمو ةرسعمو

 ینومیمد دما یرسپ هکر بد حراش رولوا قالطا هانغو تورت یرالباقم هک

 ندسماخ پاب هدننزو ریما ( ریسعلاو ) ندعبار باب هدننزو فتک ( مسلا ) رولوا
 نالوادبدش و ٽو رب دض ربسعورسع ما لاق رون د هشا نالوا را وشد رد رلتفص

 نالواثاشهربج و رک ذیساکیک مسعار ول وا قالطا هتفو نالوا سوح "و موش لوق ىلع
 یتعیمط هدننزو فتک یسع و ةرمسعتم یا ریسعو مسع هحاح لاق رول وا قالطاهشیا

 سکش مسلا نیب یا نسع لجر لاقب رونشلوا قالطا همدآ جازم دب زراپح
 نوجا میلعت هلکمال شابزونه هک روثلوا قالطا هبهقا یم لودهدننزو رعماریسع و

 كک را نیب شاب زونه یک ربسع سمعو هوا عورش هکلث بولی روک قلهدنورب
 نکرد رکسو رود هب هقان شلاق رب هو ۵ لس فلس قحهل وا هک ریعو روند هبءود

 اهودعیف اذ عفرت تناک اذا ریسع ةقان لا رود هبهقان نالوا رردلاق یتغریوق
 رولوا فصو هتفو زسروغوا دوخاب ددو ی ید و هدننزو جا ( سععالا (

 لاق روند همدآ قالوص سسعاو موشوا ددشیا سسعاو ربسع و سسع موب لا

 كيسو كناي می یسعاو روند ءاممع هدنشنوم هلاعش لمعی ناک اذا مسعا لحر

 هیدپ لب ناک اذا مسیرمسعا لجر لاقب رونیدهمدآ نیلشیا هلیلوص و هلیغاص هلیعف

 پونلپرمص شیارب هدشنزو لعافت ( ساعتلاو ) هدنزو لعفت ( مصتا ) اعيج
 مالکرب یسعتو یوللاو دتشا اذا سشاعتو یمالالع سماعت لوقت ردهنسانعم كنلحوک

 ( راسعسلا ) سيلا اذا لوقلا سعت لاق ردلعتسم هنسانعم قلوا هبنشمو ثكشهرمح
 یوللاو دنشا اتا مالا سمعتسا لاقرد هتسانعم .كلجوک هفنزراپچ شیارب یندو

 هروسعم بلط اذا هرسعتسا لاق زدهنسانعم كسيا یتسلوا راپود هنرمسع تتیشرب و

 يہ بعل |
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 رد وشو ردهدلب رب هدنسحاوت نیبیصت هلیاهددشم ار رسک ( نی رعم ) ردیمسا هب رق رب

 ردراو دهشمرب هدغاط نالوا هدنآ هک رد هی رقرب هدنساضق اجو رد ه رقرب هدنساضق
 كەم یازو یعف كئیع ( رزعلا )ردیدآ هب رقرب هدنسیلاش زازعاو روللوا ترایز

Eهمالاذا یناثلا بابلا نم ارزرع هرزرع لاق ردهنسانعم كايا شنزیسو موا  

 لاق ردهنسانعم كليا عنمو هناعا اذا انالف رزع لاقب ردهنسانعم كلا مدرايو

 شیا هم دآربو اهعماج اذا هاب راج رع لاق ردهنسانعم كیا عاجو هعنم اذا هر ع

 باب یدآربو هرمجا اذا رمالا ىلع هرزع لاق ردهنسانعم كلا ها رک او ربح هرزوا

 زد هنسانعم كلبا نیکو فیقو هرزوا هیعرش ماکحا راسو ضئارفو تلمو ند
 نالیح ي۵ ر عو ماکحالاو ضثا رفلاو نیدلا باب لع هفقو اذا االف رع لاقن

 نم نالوا دقعنم «دقدناص نوعا قمراتوا راوط ینسهلوقم رباپو رک آ قاب هدالرت
 ردهنسانعم كليا میاو و مول ید و هدننزو لیعفت ( رب زعتلا ) روئید ابو

 بر صقا ندیعمش دح هک ردهتسانعم كلبا بیدأت و همال اذا االف رع لاق

 ینا طار ع لاقب ردهنسانعمكلیا برض هابا برض دشا لوق یلعو ردترابعندکما

 ردذوخأم ندنسانعم منم دوخاي ترصن ویو برشلا دشاوهو ادلا نود هبرضاذا

 هیظع و همغف اذا االف رزع لاق ردهنسانعم ےظعت و ریقوت قلولوا یهسک رو

 لاق رد هنسانعم كلبا مدراپ هدص وصخ رب همدآ رب و رولوا نددادضا هدئروص وب
 ترصن هولغمرب و هاوف اذا هرزع لاش ردنسانعم كليا تبوقو هناعا اذا هرز

 ريما ( ربزعلا ) ردصخا ندتناعا ترصن هرضن اذا هرزع لا ردهنسانعم كلا

 رپازعلا )رونید هنساپم قلتوا شاتاص نالق هدنرب هرکصن دکدلح نیک | یو هدننزو

 ندنسهلوقم ماتو ےن ع وندن راج اغآ هشيم یریا وللثم نالیغم يح كرلنیع ( رزایعلاو
 بولپسک و رونید هرلح اغآ شاسک یروق كل هتسا رک و رونید هرابعا نالوا ریبک

 ردلکدعوعس یزد رقم كرانویو روید هنن رلهیش جاقآ نالق هدنرب رسا

 ورا فیفخو تسجو نوید هس اوا ددو باف هلو راطب ( راز ]

 ( را ربعلاوبا ) راربد هنار ربع کا رود هحدق هحرص وکر و رود همالغ

 "روط. لوټ لع ررک هدرونص رولوا نوزوا ینوپ هکردیسهبنک كشوف عور
 زدیع و لبح كوا یراک دید یرکنک كشا هدننزو رهوح ) رزوعلا ( رونبد هنشوو

 ( رارزعو ) هدننزو هملط ( هرزعو ) هلباه ( هرا ریعو ) هدننزو راطبب ( زا مع )
 رفعح ( روزعلا ) ردندلاجر "یاسا هدشنزو نابع ( نارزعو ) هدننزو ناسلس

 یا رو وه لاق روید هیسک قاسم روقو ٹو دو روند همدآ یوحد دندو ۲

 یع هبقع كعض وم ما هفجح هن وا ند هنبدم رور و ثودلا اذک و قللتا "لالا

 روند هب هم هدشنزو هردیح ( ةرورعلا ) روثلوا تعع هب هکم ندنرزوا رسا |

 - ا
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 رک د هدننزو ءاض ( ءارملا ) ةع تاذ تراص اذا رادلا ثرعا لاق ردهنسانعم

 روند هبهقان نالوا لئاز دوځاب لیلق اب ربغص یک روا ردم ندنلظال عا نالوا
 رونید همدآ نالا لیلجو فیرش هدننزو طبالع ( یعارملا ) روئید ء'ریق رکبو
 ما ص وه لاق رونيد هنس هد رک ننس كموفربو ۳۳۳ كم رولک ضا ص ج

 لوط نر هک ردیدآ عضوم ربو روند ههود ول واطو ز ویو مهد یا موقا

 رونید هنیرپ نالوا مظعمو هنسه كئبش ره ډی كراع ( :صعرعلا ) رول وا بلج
 هنر اه كنب رلکلد دو رو میلفعم و هاد یا یش لکو مانسلاو لبلا ع ص لاش

 یعپ هفلخ ءاس اذا هصعع نالف بکر برملا لوقنو روئید هنجرف كنوتاخو روند
 4 عفر و رک کردذوخأم ندلوا یانعم ردکعد یدلبا قلیاردوخ و ال دوش

 كمدآ رب هدن زو هراز ( :یعرعلا ( رد هبانک ندنکیدلیا ثكلشذکس م بویلءا تقفاوم

 ینسابط كنهشبشو اهملتفا اذا هنیع عرع لاقب ردهنسانعم قمرقج بوبوا ینزوک
 رولوا مسا ءعرعو هج رسا اذا :روراقلا مامص عع لاق ردهنسانعم قمرقج
 اشا و ردزناج هدهیمط كرلذیع هدانعم و روند هب هباط نالوا هدنغآ كن هشیش
 نایبض و هکرح اذا *یثلا صم لاش ردهنسانعم قمالغرا عو روند هتسیرد

 هکردیسا ورم رجش هدنزو دفدف ( ع رملا ) ردیمما بعل عونر صوص هع
 رابعت جد رآ ولنکیت هکر دقج هل وا یمیورس غاط یروهدم نکل ردلصالا یسراف

 بعل یرلکدید هرعرع هلیسانب هرزوا رک كنبرخآو یف كنيع ( راعع ) روئوا
 تاب * للا هنم و ردیدآ زوکوارب هدنسزو ماط ( راع ( ردیسا كر وك ذم

 هلل رب ېرب لوڪ رب هکرددآ كزوکوا رب هقشب هدننزو لغ لک * لمکب رارع
 برفض هدقدلوا رارب هلرب یرب هنسن ییا رلیدلوا كاله هدیسکیا هدنرکدخسوس
 ةروراع وه لاش روند هعدآ موئشمزس روغ وا هدنن زوءر و را ) ةروراعلا ( روش وا

 هلسس لامعتسا ترک ای تلعرب ارهاظ روتید هیهود نایلوا یکرواو موئشم یا

 كني رهوجو رونید هنوناخ نالوا بلاغ یبوز هلی كنیع (یرعلا) ردشلوا لئاز
 یا كسرف لوا اریز ردفیعتت یسعد ردیعما كسرفرب هرارعو هدنسهدام هرا رع

 لسداف نا ارهاظ ردفیصت ید هدتب ییدلیا داهشت-ا كلذك هللاد ردهدارع

 دلم لاد ی آ هرزوا قلوا 2 سراف نبا اذه عم ردحلما ذخا ندنباتک مان لع

 ردشلنا عسر لا ار یک یرهوج جد روصتم وا هکر بد ح راش ردعلیا مس ر هدناب

 ناتا :رعم هلتفاضا هنظفل نال ردیدآ هدلبرب هديب بلح هللا اج هللا ( هرعم )
 هبلج ه رعم و رد هلع ۳ هنا ءایلع هرععو رد زوک ذم هدنسهدام من رد رهمشم 4ا

 باط رفک و ردفراعتم هلا نیرصم ةرعم الاح هکردیتسا قاججص رب هدهفاسم هلحرمرب
 نوا.هدنسهکلوا ماش زساه رعمو رددآ هیرقرب هدنب رق هیمافاو ردیدآ هی رقرب هدنبرق ۱

 هب رفرب
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 كلبا بلش ر هنلیوس هند تا شدت رحا شا رف بویم و وا هک هدننزو لعافت |

SASرا نکل مالک عمالیل شا زر لا لع باقت و رسل یا راعت وه لاقي  

 ساسالا ف لاق ردم وس ص هدسابعم قشلاق بونایوا مالک ند وش وا راعت هد هبارم و

 لاق لیللا نم راعت اذا نایلس ناک و ىلاعت هلا ترک د ترراعت اڳ ] ثیدسما قو
 هنسانعمحابص و و مالک 4 مونلا نه بم ناوهو 1 نیلس رلا هلا و نیینلا بر ناعس

 لبج عقاو هدنتلایا ندع هدن هلی كنیع ( رعلا ) ردذوخأم ندیلظ راع نالوا

 روند هنسم رقجو هنشغاص كنس شسوفقو رود هب الغوا هزات و رددآ كل روهشم

 كد و اهوذو و وند هه نایفاو هست وا و رونید ه رب ءزات لاھ ( ۶ علا )

 لوش و روید هتانح و مرو روند هغماعوآ ه هې رک و رشربو روشد هنغای

 وه لاقي هل وا یسهکل ینعب یخ و نیش كن ریشعو موف کرونا )وا قالطا کا

 شلسک ند دوس مدقم ندتقو فک رزق هدننزو باخ” ( را رعلا ( هننش یا هم وق ةع ۱

 رود هرع و هرارع هدنش وم ماطفلا نع لحم یاع و راع دل و لاقي روید هدل و

 ۵ ا یس یونعم دوخای یسح هک ر وند هثیش لوشو ردهنسانعمصاصفود وق رارعو

 كلوتقمرب دوخای هلوا لباقمو یواسم هنمد كلوتقم هک یک ید ثاناق الثم هلک لباقم

esرلا راه و رد :عایداورب رارعو هلک یواسم هنمد 4 1 لوتقمرب ندلناق ۳۳۹  

 هلاهردهرا رع یدرفم راربد ید راهم رد راک دد ى ص كن هی داباب کردیا

 نالغوا اءادو ردهنسانعم ٽو ددوسو تعفرو رد هتسانعم تاپ قلیاف ہرا عو

 ءوس یا ةرا ع هيف لاقي رد هنسانعم قلیوخ دو رونید هران واخ نالوا رروغوط

 رقفو ریقف یا رتعم لجر لاقت رونید هبادکو ربقف هدننزو رطضم ( عملا ) قالا

 هک روتید همدآ نالوا ضزتعم ههیطعو ناسحا لاوس ربغ نم هلسبس یباتحاو

 ضرعتم هللاح ناسل نکل بویلوا عواطم یتسفن هلاوس ندنسایح دوخای ندننانح
 فور علل اض رعتم یا ازنعم هءاح لاق رد رقف نالوا هد لئاس هلا عناقو و هلوا

 ه ٌیعا لاق رد ردصم ندروک ذم زعم هدننزو لاعتفا ( رارنعالا ( ا نا ريغ نه

 موق رب هدشنزو ريما ( ربرعلا ) لأي نا ريغ نم فو رعلل ضرتعا اذا رازتعا هبو
 (رو رعاا)موقلا ف بی غیا رب رع وه لاش روند همدآنالوا بیرغ هرحاتربشعو
 هدنرزوا کروند همدآ لوشو رورقم یا رورعم لجر لاش روند همدآ شموشوا
 هباصا دق ناک اذا رورعم لحر لاش هلوا شلوا راپود ههنداحرب بویلوا رارقرب

 تیاصا رظن هند وس هل اه ) ةرو رعلا ) ردندنب دم دوس نی رو رعمو هيلع رقتس الام

 (ةرعلا ) نبع امن بلف تباصا دق تراص اذا ةرو رعم ءارما لاقب روند هنوناخ شلبا || 1

 برطا ةع ممذخا لاقت روشد ا تدش و یت عح« نالوا هدکنح ۱۳ كع

 قلواولهریوک لحرب هلک كنه ( رارعالا ) رونید هیدهبق تلصخو ابتدش یا 1
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 لاش رر وتس هنسانعد قلف هدول آ 4 دانسا ههب رکو مث رب همدآ رو « هاسازا االف

 لاقب رد هنسانعم کلک هنس هيما ناسحا لاوسریغ نم ندمدآربو هب هضطلاذا مشب هع
 لاقب رد هنسانعم كنا راچود هیههو رکمو هطرور یدآ ریو ارتعم ءا اذا االف م

 ندلع ثرئک دوخاپ لیلق دوخاپ ریغص یک روا كنمود و هو رک هیاصا اذا االف ع

 رفصاذا عبارلا بابلانمارع ربعلامانسع لاقپ رد هنسانعم قلوا لئاز ندشم رپ

 ۳ هدلو شاسک نددوس مدقم ندنتفو یک را رع عو بهذ وا لقوا
 هداع ءم نالوا کد كالاذك هلع بن رد ) ةرو ملا ) رولوا فصو ه دن و

 ةرو رمم یهو رورعم وهف لبالا ترعو ربعبلارع لاق روید هرلهود شماغ وا

 قماغوا هنب رللع هرع نانلوا رک ذ یم هود یغدوب هدننزو لزازت ( یعرعتلا )
 قاباب هرهود یناعزووا ) رارعتسالا ) تص ىع لبالا تصمت لاق رد هنسانعم

 ( رورعلاو ) هنیتعف ( رارعلا ) مميفاشف اذا برلبا مهرعتسا لاقي ردهتسانعم
 لئاژد واب لیلفاپ ریذص یک روا كنهودورونید هفعاغوا a وا هد زو روهظ
 صا ربعب لاش روید هیهود زو وا ردفصو هدننزو سا ( عالا ) رود هغل وا

 لاقب رونید هکشا نالوا زوم ینویو یسکوکو برجا یتعب رورعلاو ررعلا نیب یا
 لئازلسس هضراعرب دوخای لیلفای ریغص یکرواو قنعلاو ردصلا نیم یا عا راج

 هدن زو رایعم ) رارعملا ( ررعلا نیہ یاعا لج لاش رونید هیهود كک را شلوا

 یرابو زب ندنفلقعلا یکهودشماغوا هزوبوا هکرونلوا قالطا هنجاغآ امرخ لوش
 ندنسهلکع هلیهف كنيع و كيم ( ةرعلا ) ءاپرج یا رارعم ةلخت لاقب هلوا رولیکود
 رونل وا قالطا ههانک هلتسانمو برح یا ةرم هيف لاش روند هفلزویوا زدذوخ ام

 یذاوا ما ىا ةرعم هنم كبصتالاذه لعفتال لوقت ردلیعتسم هنسانعم او یذاو

 ناشکهک هکردبدآ بکوک رب هرعمو رداعتسم هنیرلانعم تیانجو تیدو تمارغو
 هک ردیمسا لحمرب هد هاش تهح ۾ هدکلف هرعم هروک هننای كساسا رولوا هدن و

 هنمو رلرید ءابرج هکلف ینبماک | ردشفلوا هیشت هبود زو وا ردکبتشم و ربثک یعوح

 ددعلا یرمثک نییح نيب دارا ةرعلاو ة را نيب تل لاقف ةل نم نع ىا عا لثس

 لاق رونید هنسلنا لاتفو كنج كركسع قرهیلوا یزاجا لركعرمسو ريما هرعمو

 لاتق وهو [ شيلا ةرعم نم كلا آرا ىنا مهللا ] رع ثیدح هنمو ح راشلا

 ( رارعلا ) رونید هکم ودیول كلهرهج یشان ندبضغ هرعمو ریمالا نذا نود شیما

 یناتلا .پابلانم ارا رع ماظلا رع لاقب ردهنسانعم كمتوا یشوق هود هدننزو باتک
 لوایئدو هدنزو لاتق ( رارعلاو ) هدننزو هلعافم لصالاق ( ةراعلا ) حاصاذا
 بونلک | هدرپرب هلماغدا كف هرراعمو حاصاذا اراع ةراعم ملظلاراع لاقب رد هیاتعم
 ..لصالا ىف ( راعتلا ) تشک اذا ةرراعم ناكا ىف ترراع لوقت ردهنسانعف قلاق

 لعام
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 روند هب هد رب هک ردیعج دل راذعم ) رب ذاعلا ( روند هب هست اش قس ناقح

 یا بالا [ هریذاصم قلاولو ] ىلاعت هلوق كاحضلا نع دعوا لاق ح راشلا لاق
 ) روذعلا ( ةا یا راذعلاب یا لاش رونلوا قالطا هایلد و لنچ راذعم و هر وئس

 یوحدوروند هکشا یزاشح نال وا رب قعوط لغم وا عساو یسیرحا هدنن زو سلم

 نک هسک ره یسالیتساو كلٍ 6روند هد دش المو روند همذآ نالوا سفنلاددشو

 " pa aies ri Ape m-1 < كلغد یروصق هلکلیا درس هنابیو رذع مدآرب هدشنزو لاعتفا ( راذتعالا ) هیلوا

 رذتعا لاش زد هنسانعم هکتشا راذتعاو سرداذا مس ا رذتعا لاش ردهنساذعم قلوا

 لاق ردهنسانعم كمرویلاص ج وا کیا ندهسک | هغراصشاراص هدشابواکش اذا هثع
 ترذتعا لاش رد هنسأنعم نوسک وصو فلخ نم نت ذع بل ی را اذا ةماملا رذتعا

 كنمرابانج یرعشالایسوموبا هکردلئاو نیا هدننزو نسح (رذع ) تعطقنا اذا ءایلا
 ( رذعلا ) ردندنس# ق ناده گرند نا هدشزو رفز ( رذع ) ردیمسا یدح

 ردندراذتعا هکیدا رذتعم لصا هیالا [ نورذعلا ءاجو" ] وبشا هکهدشنزو ثدح
 رذعممل نيذلا نورذعتلا یتعلاف ردشغلوا لقن هنلبقامنسهحف و ماغداو باق هلاذ ءات

 رذعانم فیفا سابعنا ًارقو رذع رغب نورصقلایعلاف قرغ رذعلا نوکیدقو

 ریغوهاما هدنع رذعلاناکنرذعلا هللا نعل لوش ناکو تلرنا اذکمل هّلاو لوقب ناکو

 زالو قلوا لعاف مس | ید ندریذعت هدواضیب ریس رذع هل نم فیفخ ابو قحا

 طیالعباف ( رفاذعلا 0 رگ و ارت را او ف رصقاذا مالاق رذع لا
 روشنید هرفاذع هدشوم رونید هءهود هثلا مظع ژوای و رونید هن لس را هدننزو

 هدا یاتعم ها رفاذع هدشزو رفنضغ ( رقوذعلا ) رد مسا لحرر رفاذعو

 رفذعت لاقب ردهتسانعم كليا ادیب قلتغرادكب هدننزو ج رحدن ( رفذعتلا ) ردقدارم
 لاق روند هرب یینادیمو شیکک هدننزو لح رفس ( رہمذعلا ) بضغناذا لجرلا

 ( ةرعلاو رعلاو ) هلیدیدشت كنارو یبعف كنيع ( رعلا ) مساو بحر یا رسذعدلب
 هغلزو وا لحذف كع لوق لع اا رج روند ا زووا هلی درلبع

 رولوا هدنرلنو ی كن رلکشوک هود کا ههح رق هنوکرب هلیمطو روند

 یرلیو" یکز ووا كرا ەود نالواالّیم ردص وص هتم هود هکر دیمسا تلع عونرو

 كنيععو رادروا غاد هرلهود لوا نوچ ا كمالبا تیارس هراس رولیکود بویلواق |[
 قماغوا هب هروک ذم تلع كلذڪ قلوا زوبوا یمسق هود رولوا ردصم هلیعف |[

 ثرع لاشو تبرجاذا یللاو لوالا .بابلانم ارع لبالا ترع لاق هت لانعم |

۳ 

 لعمصمو و یراوسر ثالص رب و هب رذعم لوبف بلط اذاهنع رذتعا لاش رد هنسانعم

 | طع ءاد 0 هباصا اذا ترعو لبالا ترع لاقب و ل وهلا لع لبالا ||

 لاش ر دل عتسم هنسانعم كلبا موم 2۵ ور وصحم+ یدآرب معو ةر رعم یهو نیل هنم



۱ 
 ]| ةرذعبفو یاد لاش رد هنساثعم اناتخو رظبلا یا هرذعلا تنم لاش رود هدیاژز

 3 ۳ أ یا اهرذعوبا ود لاش هنمو هن ۔الغم تراکب رود ها قو هب اتخ یا ىيا ۱

 | دنا یادفبو روید هنج ینیدلوا مغ كسانو هنسانعم رادءانف رونبد هیهصع |

 ی

eن 13 و تف :ريذعلا ) رود ةيا قج هنلوا دیس هفت  

 اد یک راد هدننزو هفرغ ( ءرذعلا ) رود هنمامط هېلو زا یک

 | هنسانعم هیصا روید چر, نالوا هدههبح و زدیدآ اف هن وکرب رولیص اپ هرب راذع

 ۱ | فلق روشید هت نکرد نالوا تنس كنحرحو رونلوا ی الأ دا ص دولب رو

 | م نارا هدالز ج و نوید رایو نالوا هدتسوا یسیر كني تآو هنس

 راذعو

 ووسلوا برش هدنفح هک ن دبا عا رتخا هنسست قوبسم رغ رب ا ايتام
 1 هدن رخاوا كناذکہک هکر دی دآ یک وک شم هدکلف هرذعو رد داراب ز ید هرذع وا

 ۱ N عواطهدنرارح طس و مایا بواوا هد دروبع یا رم هرازواینا كح راش زولوا

 ۱ کد اک امضالمیا اهنرذع وا هنمو رونید هکلیا هلازا یتراکب كا رفق هرذعو رردا
 11 ردیا ع واط ه رکندو لوس رول واد:ثم اوه ثرارح هدنعولط هکرددآ بکوکرو

  تلع رب دن رلتلع زاغو و هتمالعیا هیرذء هذه لاق ردهنسانعم ناشن و تمالعهرذع و

 ۳ هی 0 ِ نالوا ضراع هزاغوب یش ندننایلغ كمد لوف ىلع ردیدآ

 .عضاوم تلع ناثوارک د هک رد ح راس زدی رقاد كسسوک کد وتید هنلحم دروکذ م

 . رول وا ثداح هدنرازاغو هراف-وج هدنع ولط ك دور یک یر ید هرذع هدو زاح

 قشع ردیدآ هایفرب هدنع هرذع و راردبا حا خا ینئاف نالوا ع بود هلا هنت رب

 ین رلک دید هرذع نالوا کد یدو( روذاعلا ) ردقج لوا لق نالوالوبجم نفع و

 ۰1 رح ( ءارذعلا) روند دم دآ ام هلص یراکدید روذاع ( روذعلا ( روند هتلع

 رولک یراذع و ۸یحف كنار رو" كنیع رولک یراذع یک روند رق ي ةن

 يرغ وا هلکنآ هک روش د ها [هنوکرب ندرومد هارذعو رولک تاوارذعو هلك كنار

 ۱ لوشو رد راکدتیا ری« وش رو رلردیا هیچکشا نوجما رابخا و را رقا یرلم رحم یسهل وقم
 اذا ءارذع ةلمر لاش هلوا شماغنکح بوصب ایا الصا اکا هکر ول وا فصو هفلموق
 8 .مسو ةیوقم ريغ یا هارذع : هرد لاش رولوا فص و دب وحمآ ددفلد و ًاطوت 1 راص

 ۱ ءارذعو نوح. دلوا یروص راق رووا قالطا هنح رب هازوح لوق ىلع هنح رب

 Fa ND ربا ری دام دم نب رب هاش قشمد و زدیع-ا كنه روم دهن دم

 بق هنابیو رذع ( رذاعلا )ر EES لوق ىلع یدنلوا ل ۳ رج ن

 هرکسدقلاغاس هرایو روند هنب ربط هشاحسا نالوا هدرلنواخو رونید FA ندا

 ]| هند ( ةرذعلا ) هاه زاربد یغد هرذاع رونید هاو سو نوید هتیرا نال
 : | نالوا هدنسیلوح و هنکوا وا هدنزو هر ( ةرذعلا )  دونید هلتواغ یدو هدنن زو

 سس سس تا اس سس تا سم —



 ردهنسانعم كلبا داربا بذاك رذع ىخد وب هدننزو هلعافم ( :رذاعلا ) راذعلا ماعط
 رد هتسانعم كل و ریکندشیارپ هدنن زو لعفت ( رذعتلا ) رذع هل تبث ملاذا لج رلار ذاع لاقت
 لوصح بویمریک هلو هلغلوا راوشد تیاغب هدامریو رخأتاذا رمالانع رذعت لاش
 یلوخد هلوصح ةرتاد هلسبس یهظع منامو یوقرذع هکر د هنسانعمقلوا ناکمالا مدع

 یرذعتم كرلفنصم سسعت و بعصاذا كلذ و مقتسب ادا مالا رذعت لاقب رول وا منم

 دوانووعیراو مسد كيش رو یک نک اسلاب ءادتا ندی دانعم وب یر الاعتسا هدنلحم حاتم

 هدول او قمشالیب هراد رمو سج و سرد اذا مسرلا رذعت هلاقب ردهنسانعم قنوا

 هدامرپ نوجا یسفن یدنک مدآ ربو ةرذعلاپ عطاتاذا "یشلارذعت لاقب ردهنسانعمقلوا

 رذعت لاق رولوا كلبا راذتعا هللا لیلد هک رد هنسانعم كليا تلعو رذع هدننیف
 ( ریذعلا ) رفاذا لجرا رذعت لاقب ردهنسانعم كلبا را رفو هسفل مجحا اذا لجرلا
 لع لوق هنمو روند همدآ ندا لوبق یهنامو رذع ردهنساتعم رذاع هدنن زو ربما

 كرذع * لتف د رب و هبایح دن را * مم نا لا رطن وهو ه_هحو هلا مرک

 رذعو یرذعپ نم تاهیا بصللاب نالفنم لریذع لاشو * دارم نم كليلخ نم

 هکر ونید هنلاح ییدلیا ثبشتو بلط نوحما قاوا روذعم هدکدلشیا یی هنسن رب مدآرب
 نالفنم یریذعنم لوقت روللوا قالطا هریصن و نیعم ریذعو رولوا یراذتعا ثعاپ

 هن زینالک هنب راقاکی ندنرالو و ندننایوا كتآ هدننزو باتک ( راذعلا ) یریصن یا

 رولک رذع یی روئلوا قالطا یخد هغلشاب ردقحهلوا یسیتنلاص قلشاب هکرونید

 قلوق لصا روئلوا قالطا هنبناچ یکیا كلاقص و روند ناراذع هنفرط ییا هلنیتض

 نان وا تیلرو E نوحا تابح اهدکدلیا هدافتسا دن لخت "یشرو یص ناتخو دن دح

 ةدافتسالاو ناتلناو ددا ءاسلا ماعط وه و نالف راذع ف انک لوقت روبد هتفایض

 قوا هدنس هب ز وا كار راومهو عساورب هکر ون د یا را ظرلغ لوشو دید ا "یشلاب

 بولجآ ندلحم مان فط هدنسهیحان هفوک قارعلا راذع و هلوا ضرنعم هدنرب ضعب
 مقاوهدن رعش كرعاش مان همرلاوذ رد هیئت هکنیراذعو ردیسا ثكضرا نالوا مسوتم

 هیایح و مرش راذعو رددامقی رط ییادوخاب قلموف یدازوا نوزوا کیا ردشل وا

 راذعلا حیلخ هکر دن دانم وب ناجا ترسم هک و ام ند هاد راذع روشوا قالطا

 بدسم هل قد ربص هک ایوک روتلوا ریبعت قیربص هدر ایل هکر دکید ءهایحو مرش .

 قلشاب ا هب راذع كراوط هکر دیم“ اغع هن وکر راذعو زا فا هلاص و

 هنن رعآكن رو كنولمات لصللا راذعو رولیروا یدازوا نوزوا هنب نالک یستنلاص

 هيت رفش یا لصللا یراذع دع لاق روند ناراذغ هنآ ییا رونلوا قالطا

 كنودهلیس ودنکو دنا یاراذعلا فا مالغ لاقت رول وا قالطا هغاکی هدم رهحو

 ر تست رجب سا ات



۰۲" 
 سست

 یوا (U وذو ب ویع كندآرب ۲ ملاباذا هيف لا رذعا لاذ زا داما

 كلرنل ] ثیدطا هنمو هب ويعو هب وئذ تژکاذا لجرلا رذعا لاقب ردهنسانعم
 مب ویعو مب واذ کنت ینح نوکلبیال مبنا ینعب [ ممسفنانم اورذسعب تح ساثا
 هرذعب اوماف ےہ :اک زذع مذھب نلنوکیو هب وقعلا نوبح وتسب و میسفنانم اورذعیف

 كمروکناپ زا ها راذعاو رک ذیساک هانعع وهو هترذعنم ءایلا مح ح4 یو رب و كاذیف

 اراذع هللعجوا هجا اذا سرفلا رذعا لاقب ردهنسانعم قغاط قلشاب هننک لوق ىلع

 هنوکود تنسو هتخ اذا مالغلا رذغعا لاش رد هنسانعم كليا ناتخ یالغواو

 ناتلغا ماعط لعاذا موقلل رذعا لاقي ردهنتسانعم, كليا بيرت ماعط نوجعابایحا

 ربا بو روا هیسکر و فمنا اذا لح را رذعا لاش رد هنسانعم كليا یناصناو

 ثالضف هدرب ربو هيف راف هب رض اذا هرهظق رذعا لاقب ردهنسانعم كم ردشا

 یی رو ةرذعلا اف ترك اذا رادلا ترذعا لاق ردهنسانعم قوا قوح تالمعو

 هدکدلیا هدافتسا دیدج "یشرب دوخای هدکدلیا ناتخ قجوح دوخای بوردپاب انب
 لحرلا رذعا لاق ردهنسانعم كلغا تفایضو ببر یاعط هنر نوعا بابحا

 قلوا فرم هکالهو دیدج *یشب ةدافتسالاوا ناتلناوا ءانلا ماعط لعاذا پابحالل
 ( زذعلا ) كالهلا ىلع فرشا یا لوهجلا ىلع رذعاف دز برض لاقب رد هتسانعم

 قاوا ربثک ی وذو بويع كمدآرب هدرلنو هلی كنیع ( رذعلاو ) هدننزو رذن
 هیویعو هب واذ ترثک اذا یا بابلانم ارذع و ارذع لح لا رذع لاش ردهتسانعم

 ثنس ینجوح و ءانيلا فب مهسفنانم اورذعی یتح یوردق روک ذملا ثیدلا هو

 زده انعم كمروک راذع ههادو هتخاذا مالغلا رذع لاق ردهنسانعم كليا
 ینجوحو هراذع دشاذا لوالاو يناثلا بابلانم ارذعو ارذع" سرفلا رذع لاقت

 هناصا اذا روذاعلا ىصلا رذع لاش رد هنسانعم كقحما یسغآ زاغو نعي روذاع

 لیعفت ( ریذعتا ) روذاعلاب باصم یا روم وهف لوهصلا لع رذعف هعحواو
 بذاک رذع دارم هکر هتسانعم قمالوا تبا رذعهمدآ ندا داربا رذع هدشنزو

 رذعب تأ ملاذا كلذو رذسع هلتبث ملاذا اریذعت لجرلا رذع لاش ردکلبا اداريا
 دخ كنالغوا هزالو "یجاک ةي الا [ نورذعنا ءاجو ] یلاعت هلوق سسف هب وقدص

 ست یهنسنر و هراذع رەش تبئاذا مالفلا رذع لاقي ردهنسانعم ك !یراذع
 كيارسو هناخو ةرذعلو هغطلاذا "یفلا رذع لاق ردهتسانعم قلق هدول آ هلا رادرمو

 سطاذا رادلا رذع لاقب ردهنسانعم كليا لعمضمو وح هیلکلاب.یقرا او موسر
 هبابحا هلکلیا ذاخحا هنسن دندجرب و انب ددحر دوخای یوکود تنو اهر

 راذعلا ماعط ذأ اذا نالف رذع لاقي ردهتسانعم كليا بيرت ماعط نوجما تفایض
 لا مهاعداذا سانلا رذع لاقش رد هنسانعم كليا توعد هماعط نالوا رکذ قلخو

 ماعط
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 ۱ ۳9 اردک و دارت ) رادعو رادعو ) رذلثم بّرض رادعنم ظولا هدنقح لطول : 3

 .ردنع لابش رد هتسانعم قوا دتشه روش هدننزو دیجی لا هردنعلا )رد دلاجد

 رونید ههقان هد ورو تسجب هدنن زوو راح /( روهدیملا ) ردنعم وهف ذتشا اذا رطلا

 :هکرونید هبا نمی ردقو رعم ردعسا لینوکس كام لاذو یمض ع ( رذعلا)
 هدرناه كفلوم رولک راذعا یج ردوا هلیسوو سس مکلبا لر سا ها ترماوپ

 ید هشام شک یش کنده رم لو وشع لم ا 0
 الذک ت راکب داس ارش اغلق ردقرتمم نا [ یر راسو ارعا و رز و قق
 كناسناو یدنلوا هیت هلکنآ ضراع موعلاب اردیکو ضراع نالوا هداییص قلح

 ن هلکنا هک ای وک یدوا ذغا ندنآ ید هاب ییذلیا داربا دن ی و دو
 هتسانعم لزاتم سوردو هدراذنعا نالوا هنسانعم هایم عاطقناو ردیاوم یهانک
 ندشم وار وصت هیشت هبالوا سردنم و عطقنمینذ هل ارذغ ح وض و هدراذتعا نالوا

 یر رد هنوک ځوا رذع هکیدلافو رد روصتم قا دادرم هد_نفالظا روذع هب وخد و

 لوا هکرد هلکعد مدلشیا بم ه هنیسنوش قنات ردلصامب هلکعد مدا یشا:لوا
Eدعبنم نکل مدلشيا ی آ هحرک ثلا ردا ج ورخ ندبنذ عقوم هلا  

 هدنرانیب ردلکد سکعلاب ما بولوا رذبسع هبوت ره سپ رده ولوو رد هلکغد مليا
 هدننزو یرشب ( یرذعو ) هانیتضرذعو رذعو ىنا رولوا قلطم صوصخ و موع

 دارا كم دآ ۳ رد رلردصم هد زو هم رکم ) هرذعم و ۱ هدنن زو هبقنه ) هرذعم و (

 لاقب روش وا رابع قعوط ر وذعم رک در هایت كلا ,لوبق ین هاب و رذع ییدلیا

 زا هرذع لبقاذا یاثلا بابلانم ةراذعءو ةرذعمو یرذعوارذعو ارذع حنص اف هرذع

 نا برطاق لاقت هنم و ردليتسم هنس انعم رفظو زوو رذعو دف موللا هع عفرو

 زا ( :رذعلاو ) يالت تاکرح كلاذو نحف كيم ( ةرذغلا ) ةبلعلا و جا فا یاتفلا

 ۷ راذعالا ۱ ر ورد هکلنا لاوبق نت هاو رذدع ناتل وا دارا رد رلعا 4 رسک ا

 رذغ عع عنصایف االف رذغا لاق ردهنسانعم قعوط روذعمیخدوت هاب رک كنم ره
 تست ا ی نوک رک ی مد یں وچ تف

 ارذع یدىا اذا لحا رذعا لاقت زد هنسانعم كليا ادب نا و رذع هدننعض هدامربو

 مدآ رب و ثدحا اذا نالق رذعا لاق ردذوخأم ندهرذع هک رد ةن انعم تلاد و
 هل تم یا رذنانم رذعا لاق ردقلوا روذعم هکردهنسانعم قاوا تپاث رذع نوصا | "

 کوب لاح ردهتتساتعم كليا ریمقت بويعا هغلابمو دج مرر ما
 رصقاذا هيف لحرلا رذعا لاقب هیلبا ثأرا هدننروص رديا ناعماو هغلابم نسدنك |
 ةدناما تعضواذا ] رع نا ثيدح هنمو ح راشلا لاق غلابم هنا یر وهو غلاب لو

 غلابیلیا [ هسیلج لمخ كاذناف رذعیلو عبشناو هدب عفریالو هدنعام لح رلالک الف
 هشهدنرانیب هلا قیاس یانعم هلکک دنسانعم كلي هفلایمودج هدصووصخرپ راذعاو
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 ۷ ین رز 2 ۰

  Eی ¢

 | یا یر هباسا لاقب روس د ههسوهاد و تار تبذک یا قر مالک لاش رود

 | هاب رانعم یا لک رواد هب راقمو رو هدنب زو لی زارع ( زیجالا ) دیار ۱

 لکا ینرفبوپ د رجاعو یک لیاباو ا لونا ردزوم ید رقم | رهاظ کر ید جاش
 ندا لک | ینرلثم وب رخ قیدل>آ دو هدننز و نایک ( زاهلا ) رويو رت دلا

 رعت همراص لغلوا دنمروزو یوق يرانا هکر وند اب رھ“ هروک لوشو روید ةندآ

 می مع یا را روم لاش هل وا لم هديا تسواسشع مصر السا هنسهب وسام ناثوا

 ابویلوا زود هدنن زو ارج ) ءارعلا ) هعب مل ب ةا عاملا یف هبنح قاطبال

 ( یرامنا ) نالا تاذ یا ءار اصع لاقب رولوا فصو | هکنکد نالوا ولهمکت |
 ك رلکنکو یهاودلاب یا یراسلاب ءاج لاش روند هتقآو یهاود 4یصف كط
 هد بيف كناب هدرامشا ضعبو زدها رم یدرفم زول وا یو کر وئید هن رشا

 هکرونید هنوتاخ یلهدوک جای وطو زانفط لوث هدننزو هل رفس ( :رجحلا ) ردعکا |

 لرو رحم ( ریدامملا ) حورلا دفیفخ ةلکم یا : رج ةأرما لاب هلوا حورکبس |
 لو لو نالوا ثداح هدراقلموق هلی راک زور زدهدنزو روقصع هکردیعج

 روند همدآ دنمون یربا یرلکک هدننزو و وص ( رجوملا ) روند هرلطخ نوزوا |

 لاقب ردهتسانعم كمر ود همشط بودازوا یغادود هدننزو ه رجح ( ةرچعلا )
 زدصوصخحم هغمرپ هرجشزو دغادود هرجع وبشا امیلقو هغ دماذا لج زا هرجع |

. ۰ 

 رح كناهو كنيع ( ةرهجلا ) رونید هنفالغ كنهغيش هيض كنيع ( ةروجلا ) ۱
 طظاغوءافج یا ةرهع هیف لاقب روند هغلوا شسارطانو ظیلغ زقشقای مادناو اضعا
 نولاخ ر هدنزو نو "رج ( روهج۶ ) رد هتسانعم قلزسقشقای ءافح هدار روب قلا

 ةياص ريج لاقب ردهلسانعم كلبا مادقاو تآ رح هدنن زو زد( ردعل ۱. ) ردیدآ

 هدن و روئید هرومشب توج لس اغاص ردعو هيلع | ارحاذا لوالا بالازم اردع ا

 ةدتعف ( ردعلا ) ربثک ديذش رظم یا ردع انباصا لوقت ردزناج هدر كنيع
 اردع ناکلا ردع لاق ردهنس-انعم قلوا قوح ییوص كلعرب لبس رطم ترثک |

 ردهنسانعم ردع هدننزو لاعتفا ( رادتعالا ) ردعلاب ینعب هوام رثک اذا عیارلا بابلایم

 ردتعالاق ردهنس-انعم قلوا قالصا ندرومب رب و ردع ییعع ۳9۹ ردتعا لاقن

 1" باذک یا رداع لخر لاق روند دهدآ یحتالی ) رداعلا ( رطلانم لسا اذا ناکلا

 بارق ("رادع ) هنشانعم حالم روند هنس هفناط چمک هدننزو ناتک ( رادعلا ۱

 نابه هدکدلک تسار هتمسق ناسنا هکر دییسا هاد ع ولرب صوص هنع ضراهدننزو |

 تام رد رازق روق هدرخ هدرخ یرهفطنو راردا هطاول بوشود هنیرزوا

 4 سس hs ا
8 

 | مضومر هدبزو رپ ز زیو ردیعسا یردپ كنب رلتمشح یک ندباصتاو ر ردپمأ
 اا نالپ هدتنزو یدرک ( یرملا ) ردزآ ضاش رب ندنسهیف لولس و ردیب-ا

 ب ف

 و سس و و و و و و اس و و سس اس و اد اد و سا سو سا



 لجر لاقب روند هب یشک ولنراف لويو هب یشک نالوا نامتو نلاق یسهدوک

 (رعلاو) هدننزو فتك ( رحلا ) نطبلا مه یا را لاقیو نم ظیلغ یا رجا
 بلص یا رم و رع فیظ و لاق رونید هثش نالوا نیتمو بلص هدننزو سد "

 دارم ردرب نالوا تظلغو مج هک روند هر عضوم هدندب هلیض كنیع ( ةرجلا )
 هم وکود نالوا هدنسهلوقم جاغاو ردقج هوا یرپ نارابق بوموت هلسس تظلغ

 ٭ هرحش و هر وکش * لا هنمو هدنزو رفز رولک رگ يج روند ههدقعو

 زد هنسانعم کوب نویهدنزو رعف ( رحلا ) نخا امو یدبا امو هنارحاو هیویع یا
 كب دوخای ندفوخ نار و رع و هان اذا يناثلا بابلا نم ارع هقنع رگ لاق

 ارج لج لار لاقی ردهنیسانعم كليا رورم هلتعرس یشان ندص وصخ رب ھل
 بوردلاق ندر یرللا کیا یم كشا و ہوعو فوخ نم اعم اذا اار غو

 ضصقاذا راعا رغ لاقي ردهنسانعم كاهوک یک رروغو ری یرافایاو بوردناو

 یدآ راو هيلع لج ادا نیسلاپ ادیلغ رغ لاقب ند هنا کلن :موتفو جو
 كللا مارا و حالاو رج اذا هیلع رغ لاق ردهنسانعم كليا عنه ند هنسن رب

 خدو هدنزو هلعافم ) ةرحاعملا ) هیلع جا اذا نالف لع رع لاش ود ھا اا

 هوګو فوخ نم اعیرسرم اذا لجرلا رجاع لاش رد هنسانعم كلبا رورم هلتعرس
 رد هنسانع ٥ه قغ راص كر همر وک ندنل 2 یدلد هشابهدنزو لاعتفا ( راجعالا (

 ندنل هکچ ینمالوطضعب كدنیلد یمتو ینلانود ةماع فلاذا لج رلا رهعا لاقب

 رد هنسانعم قمن وط رحم يمس نونا نامه ا و ردیفت ر اص كلب ره راک
 نولاخ و رج اعلاب تارة ىا تا رج نج رخ لاق و رجلا تسلناذا ةأ رلا ترجعا لاقى

 مالغب ةأ را ترجعا لاق رد هنسانعم قمر وغوط دل و هرکصندقدلوا ديمو ندندالو

 صوص هع ناوسن هدننزو رام ( رجلا ) دلولانم اهسایدم هندلواذا ذی راج وا

 ندراج هک ردپ راک دید دشب رس هروک هناي كحراش روتید هنسوئروا شاب عونرپ
 یرلشاب هلکن آرلرونب راص هنب رلشاب یالوط رلنوئاخ بولوا كوي ند هعنقهو كحوک

 هکر دیدآ فرظ هزرطررب یش هلاوح و ردیعهاب و هن وک رب ص وص# هنع ره و رونلابق

 ندیدنک سان هکر ونشاد همدا لوشن هدننزو روذعم ( روحلا ) روثلوا چدن ندفیل

 ردذوخأم ندنسانعم حاخایک دونم هلوا شمالاق بونکوت یاوما كرهدبا رج و لاوس
 هدننز و ریما ) ربحلا ۱ لا وسلاب هلک هلام ذغ ادق ناک اذا هیلع روض لعنو لاق

 هدیکر نع یا ربع سرفو لجر لاق رونید هناو همدآ نالوا تیلوجر یب و نینع
 هدننزو رهوج ( رحوعو ) هدننزو ریز ( ربعو رح؛اع ) روللوا رببعت ج ولو کا
 ءاعسا هدننزو هفرغ ( هرو ) هدشنزو رحم ( رو ) هدشزو رجا ( رگاو )
 یسرف كنهسک ما عفا ندنس هلق ییغو ردتعما كتب ردب قرب هرو ردیدلاج ر
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 بابلاماروثع و ارٹم لج لا مسیع رثع لاقب ردیک شمش ود بوباف هنبرزوا كتآ
 روید هراېف نام هاوه و هفارمط هدننزو رئم ) ریثعلا ) هيلع علطا اذ از1 لوألا ۱

 هل رلچوا كنب رقم رب قایا نکرروب و نيملا ربعلا ىف مال افطلتم لاقي هم و |
 والب هکر د هنسانعم قش راو روند هئس 4وقم كسکو رو نالی جم بولیردنود

 هل یراال لثلا هتم و هدننزو لقیص ردهیانعم وب ید رثیع هه کرولوا ٌزسولپب
 ردزااج هلی لدهفو هرمنک كلم هدرانوی و ایفخا را یا * ارثیع الوا ریثع الو ارا

 | ) قمرچاف بودسیکروا یشوف نوجا لاف رازف كچوک هدسنزو هرطی ( :ژیملا
 هیض كنيم ( رثعلا ) اهرحزف اهأر اذا ریطلا ةيرامل لا ترثيع لاقب ردهنساتعم | ..

 هديته هدب و ابذک .یا | ثعلوش لاقب رود هزوس نالبو روید هنش وق له وط

 عرز نانلوا قس هلپا روغی اضحم یندوب یک رثع هدننزو برع ( یژتعلا ) ردزیاج
 | وص هسفلب بویلیا باعناو لاتا یبحاص هک ایوک کرد ح راش روئید هراجشاو
 ثیدح یف هو ردندنلیف بسن ريفا یر هنت سب ر ول وا یک شود هرزوا

 هامنم هقو ره برشي یذلا لیفاا نوه [ رمذعلا هيفف ای تعوا العن ناکام ]را

 ته ی نالوا غراف و لطعم ندسنلط ترخآو اید یرثعو عرززا اذکو رطل

۱ ER BS 

 ید اهتمو ح راشلا لاق ردقل وا ففحم نالوا باوص نکل زرد ددسم یاب اضع ۱

 ] سما يف ال و ایندلا ما ف سیل یذلا وه و [ یرثعلا یلاعت هللا ىلا سالا ضغبا ۱
 هدنع هدننزو رحم ( رع ) ردیمسا لحم یغاتی نالسرارب هدننزو مقب ( ثع ) ةرخالا

 كئيشرب هدننزو رفعح ( ربشعلا ) ردیدآ یداورب هدننزو یراکس ( یراثع ) ردهدابرب
 هک رد حراش هست و هنیع یا هریثعب هتأر لوقت رونلوا قالطا هتنیع و صح
 هلا ] وبشا هک هدننزو هخز ( هرثع ) ردقلوا هدننزو لقیص نالوا باوص هد و
 | ردیدآكضرارب ردشلوا دراو ندننیدح [ ةرثع ىم ضرابرم مالسلاو ةولملا هيلع

 | هگردمسافلا نا هدننزو ردیح ( رثیع ) یدنلوا رک ذ هدنسهدام رضح که

 نارع ( نارثع ) یدنلوا رکذ هدنسهدام مع هدشزو ریبز ( ربثع ) ردندنیدح |

 ااا ( ةرفها ) ردندیمانا هدننزو مدع ( ربعو )لهدجزو ریما ( ربعو ) هدنزو |

 یلوا لوقت روند هنسهناد مزوا نالوا شلاق یغوبق بولیروص ییوص هدتزو
 هدندالب یسهلتیف یط زساه رشعو هرشق یو هوام صتماام بنعلا نم یهو رعع

 قلوا دنیلغ و نامش یدوحو كمدآ رب هلنیتعف ( رعلا ) ردیمسا لاسموق زودرب
 ینراقكمدآرب و نکو اغ اذا عبارا بایلا م نهار لحرلا رغ لاش رد هنساتعم

 ولتالصو كي هنسنربو هنطب مخ اذا لجرلا رغ لاقب ردهنسانعم قلوا كوي كب |
 ردفص و هدننزو را ) رعالا ( بلص اذا سرفلا رگ لاق رد هتسأانعم قلوا
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 هرو روند هکسس صااخ هحراپرب و بدم ا یا زتملا دن نم یر لا
 یدا رلهسک نیعتم ییا هب راغ "1 ةع و ثراطا نو ۳ک 9 هربع زد دیهاتسا

 روید همدا روت و و رود ده بس هس راد از le هاب سسک .تانیع (ةراوتعلا )

 هد هلص تبع هدو ردبدآ هل تانک ند عو ة ربصق یا :راوتع لحر لاقت 1

 هنسدلقهراوتع نانلوا رک ذ هدااعفاو راوطا هدننزو ج رح دن ( روتعتلا ) رددزابز

 :راوتعلاب هرشت اذا لح را روتعت لاق رددنسانعم كل مهران لود ىلع كرل

 نا هدشزو هفض (هزبع) رددآ نولاخ ر هدنزو راس ( راع ) ملا بتشاوا

 ندنشهلسق نزاوه بیبح نی مع ردنداسا هدننزو رفز ( مع ) ردمک ن ماع

 هدننزو رمبز ربثع نب ةراع هعلق ردندنیلدحم هدنزو هیفس هرثع ن دمو ردنطبرب

 ردها هتل یا لوق لع ردندردن باعا ربتعو رد هعلقر هدننسهکل وا سزاق

 دایوکس كن هثلثم یانو یصف كنيع ( رثعلا ) ردیدآ یداورب هدنزو مهرد ( روتع )
 یغایا كناويح و كناسنا هدنزو باتک ( راتعلاو ) .دشزو رح ( رشعلاو)

 عو عو سرفلاو لج ربا رثع لاقب ردهنسانعم قعابق هرب بو زک وتو بوجروس
 ۱ هک ردن د انعم وب اک اذا | سماطاو عیارا لوالاو يالا تالا a اراتغو ,ارهعو ا ربع

 ہد راغ ا كجد نوس وا دوخاب یدل وا دایرب و هدزرب یابقاو تح كن الف

 هس انعم قلوا علطم هب هنس 1 رع و رردا هزا را یتسانعم هرم سعت ررږد

 لاق ردقم اف ندکح رک رک ردات سم TN a كاب وس نال و رک ذیساو ردا عم

 شعوبرض اذا یرعلا رثع لاق ردهنسانعم قع ربط هدند و بذک اذا نالف ر |ا
 رک دیس اک روند هراشا و عرز ییدلیا یس یوص روش ۱

 حب یا رابع ۳ حقو ا قر رود وا قالطا هه و رکم و رش هدنژ و باتک راثع و

 :لاش رد هنساتعم كجروس بو اق قایا جدو هدنزو لعفت ( ۱ رثعتلا ) ) هورکمو

 هر بورداق یتغایا تمدآررب هلی رمنک كەز ( راتعالا ) راع یجب لج زا رعت
 رد هنسانعم قا علطم هثیس رب یدآربو هسعتا اذا انالف ثعا لاقب رد هنسانعم قءاهف

 هدير وضخ لاو و ناطاس نوحا اقا هب هطرورپ یمدآربو هعلطا اذا هيلع هريعا لاق

 حدق اذا ناطاسلا دنع هب رثعا لاش ردلیعذسم هتسانعم كاللا تمذمو لصفو حیف

 یدو هدشزو لیعش ) ريثعتلا ( نوا ك عقب نا و هطد رو تلط یعب هيف

 ) نو اغلا ).هرنعا عع االف رثع لاق رد هنس اذعم قعابق هر پوریدح روس وام

 یا رواع ف ت ی زود هر هکلبمو هط رو نالوا ۳ ضعبڊ هدنب زو روفاک

 هروتجشفلق هېلو رفح نوجا كمروشود یروناج راییدآریو ضرآلا نم ةکلهم
 امم هب هنس رب یک رع هدننزو دوعق ( روثعلا ) روثلوا قالطا ه وفو رواد 1
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 هدنیلهاچ هکر ونید اب وی لوش و روند 4.۱ وی قح هن وا ځذ اقلطمو هتساعم مص

 وک

 3 E Ru لاقب رود هکر ی ون راف

 ىا رملا مرک وه ل اش رد هلسالعم دايو وا هاب مک كنه (.زرملا) شحوم

 هلا عم راظعب یو ردیما رھ هد رخ - اهن وک را لوق لق تا ۶ ور و لصالا

 رواد هنب یرلکدلیا شنسرپ راک زنه و لرد ناب لبا یبج مدکج راتب و

 ره2 حواس یدیا لردیا ناب ق نوعا مانصا یرلک ایا شئس رب بع نوکر قم

 هے کما مثج ن راع یرازد هک ردیدآ هلسق رب رع و ردسكا صرصخت هبجر
 نزاوه داعم "ی ع و ردندآ یرتعلا نادم نأ نجلا دبع ندا ىدا
 مالبس ن راکب و یسوم نا دمع و رهاظف نب ناش ردبدآ نطب و ندنس هیق

 موقرم نطب ردرلئدحم هک نویز | ةا ابا ساق و نا و یباتلا ةربش نب كلمو
 ند لټدع و ردندناور 4 یدیا لی صدد ییجهلا ربع ن میلس و ردد اجر

 ثكنسهلوقم هتلاب و ناب رط و لی ربع و ردندنسلاوم رطع ون قوز ی لّیصف

 ۱5 نولید هجافآ یروقرآ نالوا هدرزوا كنبرومد لی لوق لع روتید هام
 / ردهنسانعم نایذه و راردیا روز لا عضو کا یتغایا هسک نکو س یر هبا لی

 ۱تیلهاج لها ید و هدشزو هنیفس ( :رعتعلا ) نایذهلا یا رمعلاب یا لاقي

 دج كروتمو + كراع هلدتبض ( رتعلا ) روند هئویق یرلکدلیا عذ نوح رامانصا
 یارنع هيف لاق ردهنسانعم توفو تدش هلن تخف ( تعلا ) رونید هثلآ شک هماوق

 كن رلپ ان هنع هلا یطر یرعشالا یموم ویا سصاع ی راع ردنداعسا ریعو هوقو ءدش

 كن بیع ناوسن : هگروند ههدالق لو ۾ رنک كنیم (:زنهلا) وديا یدح

 لس كمدآرب هرتع و راروئفاط هنندرک بودیا رم هللا رهن وبشوخ راسو
 دن زبتشع و ابرقا نالوا. نیقن كب ندرلنالق قاب كرك و یضام كرك كاذک هترذو

 کب یا ثیدح هنم و حراشلا لاق ردذوخأم ندنسانعم لا زوتلوا قالطا

 نا لاق ممبع تاق ىلا هتضیو مالسلا هيلع هللا لوسر ةرنع نحم هنع هللا یضر

 یفرنعو هللا باتک نیلقثلا مكيف تفلخ ثیدحا ىف اذکو شيرق نم مهلك ممعال ريالا
 هتيب لها لیقو بلطلا دبع ونب مالسلا هيلع ىلا ءرنعو هراقا صخا لح را ةرعع
 نکسک و روند هنکلیکسک كيد هزتع و هدالوا و ْلع و هدالوا مهو نون رقالا
 سیا یا ةع هتس ىف لاقن رونید هنلوا زادیآ یک وجما + زا و هجا قرهلوا

 فب رحم "كس ردیعا شوخ زم هرنعو هيلع یرحم ءام و ءاقشو هیورع ق هفدو

 هک روید هتیرایخ كتاب نانلوا ربیعت هربکو ردناننوشوخ یرلکدد شوکناجم

 لاقب
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 و فدا ءدراس) فلوم ردروهیشم یرفیع بوا " روللوا چەن بایت
 یسهشاط ن > هدن 1 هکر د هب رقرب ضعبلادنعو نح دالب هدندنع ,راضع ۳ ردشلیا

 ندا اشلطمو بوت و ناویحو نانا 6اد را لرق رو ات
 ( یرتبعلا )ردیمها نولاخرب رقبعو یهتنارولوا تسسن کا ءامشا نالواسغو قئافو

 یرقبع "یش لاقب روند هثیش لماک نایلوا یروصقو صقن اقلطم هدننزو یرفعح

 مهدیس یا هموق یرقبعوه لاش روند هناشذوفی رو دیس كموفرو لاک ا

 هدنق وف هکر روند ه هنسن لاب هب هج رد تیام ه.تهح تیم راو تفاطل و نو

 وند ردتعنص یرپ و نج 0 ند هب شب عیانص لوا 5 ا وک ديو

 هناویحو ناسنا ددشو دنو "یش هقوف سیل یا یرقبغوه لاش هلوا روللوا نت

 بذک لاقب رول وا قالطا هصلاخ بذکو ردیسا طاس و همش ود رخاف و

 رد د 11 طاس نخاف عور یدو هلیعص كف ) یرفایعلا ) صلاخ یا یرفبع

 یا ۶ رقبع ةارما لاقت روشد هن وئاخ لزوک ولناج وانا هدن زو هزمنع ( هرقیعلا )

 بارلا رقبع لا هتسانعم قمار دلي بارسهدنایاب رولوا ردصم هرقبعو يج هرات

 ) رقیسع ) رددآ كغاط رب دوخاپ حض وهرب هدنب زو! ل فسا ( رفویملا J ال التاذ

 هتعاج هراز زف ون هلي كنم ع ( رقابع ) ز دیدآ عض وم رب هلم كفاقو یحف كنیع

 ( رهبعلا ) یدنلوا ناب هدنسهدام رقبح لثه رقبع نمدرب او ردد ذآ 0 ص وصحم

 یدوحو اقلطمو روند همدآ دنبا مظعو رونید همدآ زانقط ولط هلا هدننزو رفعح

 یک لان هزاو بوبح هزات روند هثیش نالوا هجشزوا قرهلوا مرو كزانو رت
 هقشدو رود هني“ ای و نود هب هفوکس ناشوا رابع نرزو E یعب نشدرتو

 ناقشاع رمو لوک ؛ناتس دک را ربد لاو وا ناتسیاک ا هدیس راف هکر دیمسا هفوکشرپ

 ةرببعلا ردفدارم هدلوا یانعم ییا هلا رع هدننزو طبالع ( رهابعلا ) ررُدبا رعت

 نالوا قارو قآ تیاه یک فاض مس و فیطلو زان یدوحو هرش هدنزو هرقبع

 هرهمعو ضایسلا "دعصالا ةءرشلا دقیق را یا ةرهبع ةأرما لاش روند هما رالد هب وب

 ی یازحا هعوج اقلخ و اقلخ و روتبد هل وناخ واط هنا رمع زساه و

 ( علا ) اقلخ و اقل نسل ةعماج یا ة رع ارا لاقش روند هبارالد هبوب

 بونلیاق هنسن راسو قاررم هلاصف ( نارا و ) وک كنهیف وف یانو ی ف كل ع

 اذایاشا بابل نم ااریعوازنع هربغو خ را ربع لاق رد هنسانعم قلوا دیدش و نکس

 زبعو ر هاو برطضا ادا ع لازبع لاقت رد هنسانعم كم رد هدلا قار مو دتشا

 اروتعو ارنع رک ذلا رع لاش رد هنسانعم كلک هما وق لس تلآ هدنزو د وعق روتعو

 ا تل مع و اهحعذ اذا ةاشلا ربع لاق رد هتسانعم قلعو رعو ظعنا اذا

 روند ا 1 یدو هدنزو ناتک ( ES هد هل رسک كنیع روند"



 lc a Retain ct 1 گ ۳ ۰ و ةن ر و تا اب

 را سا و . ۰

۰۱۸ 

 هپسک نالوا ردا نایذهو لزه ائناد بولوا خانسکو ای هنیتصف ( رعلاواو )
 روبص ( زوم ) عیلخ لزاه یا ربلاواو :رمع وبا وه لاش رووا قالطا
 هدنشبای کیا هکرونید هبیع نانلوا ریبعت شبچو هلویف نانلوا رییعت لقوط هدنزو
 فلفا یا روبع لجر لاقی روند همدآ شمالوا ناتخو رواک رابع یمج ژرولوا
 ردیدآ ثابر هدشزو ءارج ) ءا رب,علا ) 4ي كيم رولک ربع یج كنو

 هنسانعم دهفلاو رح روند هنکیا لروناج یرلک دید سراب هدنزو رهوج ( ر وعلا )
 بوراص هلا رلطاله یرومد ناثلوا ريبعت ركل هدهنیفس هره كيم ( ریاعتا )

 لب ماس نب دشخرا نا هدننزو رجاه ( رباع ) رووا قالطا هباشدا قج هی
 (ةرعملا ) ردیدآ كیغاطرب هدنمارت هانهد دزو مّطعم ( ریعب ) ) ردمالسلا هيلع حو

 یا ةربعم سوق لاقب رولوا فصو هاب نالوا لماکو مات قرط ره هدنزو 8

 ناورمن هدننزو یربج ( یترہع ) ردیدآ عضومرپ هدننزو نالس ( نارمملا ) م

 ندرارهوج تیف ید ضعب ینعب هزرخرب هلیعط ثانیع ( ةربعلا ) رد هب رق رپ هدنب رق
 لیسو یدیا ردپا سبلت سیرطا نب عیب ر ندب ع یا رما هک ردیمسا ج اتر عونصم
 ردفورعم موب رب برعلانب هللاسخف ( تاربءلاموب ) یدیشلوا بقلم هللا ربعلاود
 نارتوبعلا ) ةزیاج یا ةرباع ةغل لاق ردلبعتسم هنسانعم هفیاسو هزباچ ( ةرباعلا )

 یرب و واو یرب ردراو تفل ترد هدنو هلا هثلثم یاو یحف كرلایع ( نا رتسلاو
 هشاراو یو هد هیط تاد رفم ردیدآ تابرب رده را هو هبط كب هشم یا و رد هلبا

 ند هبمک چ اچ ردنا رپ ویشوخ راردیا ریبعت نارطیع هدراراید مزب راردبا نایب هللا
 رردپا عضو هنفلارا باوئا نوجما بییطتو راردیا هده بوروتک هرجا راتپس
 لابحا هسشنلواهجرزف بوتلوا نیه هلا لسع قوس ررید ید یار هبعک اک |
 رونید ههورکمو رشو روند هشيا راوشدو دیدش نارتیعو ردمفا هدنص وصخ

 هلفاوا قوج كب یرلیلاپ و یرلنکی هک رددآ رجش عونریو ردزناج هدر یحف كن
 هدراوشدو دیدش ما نوچکنا رلوا فرطرن بوللتربآ ندنآ هللاح هکد هنسن نشیلیا
 ثكنیع ( رئابع ) ردبدآ لجررب هدننزو رفنطغ ( ريع ) ردشلوا لث برش
 پوقح ندلجم مان مانصا هدیرعلا ةريزج" هکردیعما كل و غاط كجهراطرب هيعق

 هيڈ ظیلغو نیلاق هدننزو رفتضغ ( رجلا ) روئلوا كولس ندنآ هتسهلکسا مینی
 :یک ثراملب ردکعد پوسنم هنسهل يق رادلا دبع هدننزو رفعج ( یردبلا رونید

 روفصع ( روسبعلا ) رادلادبع یب یلا پونم یا یردبع لجر لاقب ر هنوحع
 ذفنق ( سسعلا ) رونید هبهقان هدنورو كياپو رونید ه هقان دیدشو E هدنزو

 عضوم رب هدبع "هیداب هدنزو رفعح هلفاق ( رقبع ) ردهتسانعه روس هدنزو

 كزاوالعا تياغب هدنآ هکر ددآ هبصقرب هدنع و ددربثک نج ٌةشاط هذآ هکر دیسا



 تار ندط عاونا و لع نا رفعز رییعو E یک رغم رد واوا ضو

 ۱ کد رمبع هرزوا ینیدل وا موسم هد هبط ةف ردبدآ تیک رب هنوک رب

 رجا لکو کوک لبتسو هک یک ج وا ضیا لدنص یتفص ردص وضع

 درب ندنرب ره خرانو قلاب وطو کج هدکیاو سج مرو اسرپاو یدنه لاسو
 كنریه ( رابعالا ) ژردا بیک بودنا قع ها تیاغ كسم لیلق رادقموژرج

 اذا ءاشلا ربعا لاقب رد هنسانعم یقلاغوح هدنرزوا بویقرق ینکو كنويق هل میک "

 لح لاق روند هبهود كک رانالوا قوج نوت هدنزو مرکم ( علا ) اهفوصرفو
 ز دلک د راج كجد هئرتعا بولوا فر مضت هغیص ندنون ود سولا رثک یا ربعم

 یک ریبع زولوآ تضاو قوا نالوا رفا و دی ریعم و رر) تنص رزرسق لوق ہک

 بیرف هغولب هکرونید هنالغوا لوشو شیزا روفوم یا ریعو ربعم مس لاق
 نت لو زنم داکدق ناک اذا رعم مالغ لاش هلوا شمالوا ناتخ زونه نکل پولوا

 و بس برعلا نيب هروکذم هک یتعب ءالفعلا یا ےن مش ةربلا نبا ای و دعب
 ندر تینا 1 گو رک هلی دو یا .الفملانا ردن دات
 ةلقمامر وغ وط لصتم 4 هی دقات لوس هربعمو ردا هناا یتفیدل وا لصاح
 تراصاذا ةربعم قال لاق هلوانتمو فلش انس یو a را یو

 لطاب و بذک هل سکه ) ربع ٿان ( اهلبلصا ناکف نینسس ثالث جج می

Eیا ربع تان ینا لاقب یدنل وا رک ذ 0 یداو رانک ربع  

 ردم رلتفل BEA دوم هل ۳ درلنع ( یناربعلاو یربعلا ) لطابلاو بذکلاب

 هيلع مدآ ترتح نوچ تب : ؛ ردلک د دعا قاوا توسنم هل رهن ربع رد ح راس

 دصاخ هدا قیقعلا ل تی ج بول وا فراع هنافل عیج هلا ینایر ¢ اعت مالسلا

 یدرشغلواماهلا هنن ه وال وبق دع و تلس هل زادنع بول وا ردنا ماکت هل این ع نال

 وا و زا لاک روا نات ره اب اوت لا لصاطاو

 . هنیرانکلین رایدلیا زاتحا هفرطرب هیدالوا 42 ره بولوا ثکشمیدافحاو
 , یعتاتماش ملا رلپ دل وا تموم ات 3 دليا ماکت ی ربع ندا اواو لق

 ن بد e رای دن د یا سس هنبرلناسل رللوا مے قم هداروا لغت وا زوم ۱۳

 تربع هلنیتعف ( ربعلا ) رلیدلیا رارق هدنآو رایتخا و ضع راسو تفرط
 قوق دم اره ادا مبارلا بابلانم ارب٥ هتم ربع لاقي ردهنسانعم رابتعا قمل 7
 باب یصکیاو ند عبار باب کلوا اهربعالو ایتدلا رعب نم اتلعجا مهللا ب علا
 ۱ بويعا روبع هنرخآ بناج ن زسقل آ ترمع ندایئد یب یهلا اتعم لطاج القا |

 رسم ینلوا ندکدابع نالواقفوم هنادابع قفاوم هکش مث یاضر هلا رادتعا هکلب |[
 لاف ( هریعونا ) رد نصت یا تیفاعور ۶ لوط ءاضت الا موق و دلا ۱ 3
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 دو لاجنو 1 17 ا اک 4 ثمان قغ : 7و یا ت راغسا رع فان
 0 ردعفإ هدايه كلم رواوا فو 40۶ نالوا لهالا رک 4ک تم

 | لقب بر ندیم بلاچ كنارف رب ربع و لھالا رشک یا ربه سلجو ربع سلجم

 | ندهودناو 1 زد هلی ثانی ( ربا )رد دآ 4۸۶رو رردیا ناللا هش زا نالوا دنع

 | لاش ردفا «ددلیتصف ردنلاح نالوا یفهمدقم قلغآ هکروتد هلنغر۶ كزوک یا
 هلاتهوناو نور واب ندکعوس و آ یخی اهم یا هنیعربعو هيء ربع هارا
 ۱ | یدلیا تارا یتمالعو هراما كج هیلیا اکب ینعب ینیمرک كل زوک ک١ یغادقلوا

 ۱ تا ابنذصنم یر ارض نا یا [ اہتراج ربعو ] عرز ما ثیدحقو ح راشلا لاق
 | ربنو یربملا نیهلا هنمو اكو اندام یا امیع ربمیاپ اهلاج نم یر ابنا لیقو
 ]| شلیا تافو یدلوو ردیدآ هلیف رو رووا قالطا هتءاجو رووا قالطا هبب*یقوج
 | «راباه«تداربس 4هنهرسسو تدشو یلعشایا ربع :ارما لاقب روث وا قالطا «واخ

 ۲ للا ) رونلوا قالطا موف لج ولو رولوا يمج دراعه رووا قالطا
 یرپ وکو قیاف روید هییش نالوا رولیک هنساق هوا درب بس هدفک هدش ز رعنم

 ۱ ۱ ۳ لو دیس ربعخا ۳ هب رام وهو رباب ربا ربع لاقب یک مولطو كلکو

 ۲ رعدور ولل وا ربیعت تر روند هر, یوا ی نوعاكمک هنوا یہ ردناکم

 ۹۱ رومى ربع نانلوا کد هدنزوناتک ( رابعلا ) رددآ هدلب رب هدنلحابس دنه رحم

 . ]| داع لج لاقی روند هاوبح كکرا ندا روبع هدنروص ردیا قش یرب کیدلیا

 ]| ددسا هكردةت انعم بج هی رنک كنيع ( ةربعلا ) هبرمام شی یوق یا
 | | اب رو بمناذا هلم ربتعا لاق ردهنسانعم كليا بن هدنزو لاعتفا ( رابتعالا )

 هنتفرعمدهاشب سیلام نددهاشم تفرعم یهربع هد راصب فلم هرزوا ینیدنلوا رک ذ
 لا دولوا زاجم یاب ہا بج هداروب سپ ردشلفا نایب هلیا تلاح نالوا لصوت "هیسو
 كرد. بجا راتعا هود وا تاهماو [ راه الالوال ةربعل كلذ قنا ] ىلاعتەلوق همو

 | هینعوم هک ردعما ندنآ هربعو رونلوارببءت قلآ تربع هکردسفم هلا قلوا ظعتم

 رخافو سرفن رولواكعد ما قجهنلوا ظاعتا هلت نددنک ربتعم سا سپ ردیک
 ا هدننزو هحرف ( :ربعلاو ) هدننزو یرکس,( یربعلاو رباعلا ) رولوا زاجم یسانعم
 ۷ اعدام لاقی زولوا فصو هنواخ نالوا رکود یشای ز زوک یش ندهودناو نزح

 هدنزو یراکس رولک یرابع ی انس هلک یربع نی زح دیک اب یا 5 ةربعو یربعو

 ۱ نارکنک ناربعلج ر لاقیو يک اب یایرهعنیع لاق رولوا صو ید هزوکیرمع و
 ردق هدندنع یبوذ هر لوعفم مساو لعق مسا ( قلا تک ری

 0 ةيظح رهغ یا ةربعتسمو ةربعتسم ةأرما جب روید هواخ ناینوا یتمرحن

 هقوا نالوا رفاو کلیو ربثک یا ریبع موق لاقی حو گیتس قونجا هدنبزو 8

۳ 



۵ ۱ ۵ 

 بیتا تم یوم و سس
 هقاو عاتمو ها رق هب وص عف ریو هربدت اذا | ربع باتکلا ربع لاش ردکلیا روبع

 كلبا ناعماو تقدو رظن ود ردرادقمهن یزوو رد هن وک هن یرایعو شاق كنسهلوقم
 كنمسق ج وقو یهامو انزو مکر ظن اذا مهاردلاو عاتلا ربعا لاقي ردلیتسم هتسانعم

 دل رت اذا شکلا ربع لاق ردلمتسم هتسانعم كليا كرت هعلیوا بوی رق هتسرب نکو

 ربطلا ربع لاقي ردلمهتسه دنسانعم كمردلاق بودي روا یثوفو هنس هيلع هفوص
 هنسانعم ققآ یشایزوک یشال ندقلنوزحمو اهرح ز اذا یلاثلاو لوالا بابلا نم اربع

 قوح ربعو نزحو هن ربع ترح اذا لوالا بابلا نم اربع لح را ريع لاش رر)یتسم

 ردهنسانعم قعو شود ید وب هدننزو لیعش ) رعپعتلا ( رک ذیساک روند هش

 یانعم نالوا رکیاج هدنوردو اهربع ین: ایورلا ربع لاقب ردنوعا هغلابم لیقث

 ثامدآ رو نب یا ب صا اذا سف اعربع لاق زد هتسانعم كلنا ناب و را ظاا
 یدآربو هنع بیا اذا هربغ هنعرمع لاق رد هنسانعم قاف نایبو حاصفا ینرثعضلا یفام
 رر درب یوثلاو زاج اذا ءاملا هبربغ لاق ردهنسانعم كمروک هفرط هتوا ندف رطرپ
 ةنسانعم كلا هلهاسم بویلبا هغلابم هدنصوصخ یزو لوق لع كليا نزو هح هقش

 بهذلا ربع لاقب رولوا كلبا روبع هلا هحماسم هدینائو روبع هنتقیقح هدلوا ردلعتسم

 ردهنسانعم كمروتسوک لربع كني زوک همدآ رب و هنز وین غلاب موا ادانید ارانید هنزو اذا

 قلوا دتشمو بعص تیاغب شیار و رک ۶ نبی اک هّنیع ربع هارا اذا هب ربع لاقت

BEلاله یهنکریو هيلع دنشا اذا: مالا هب ربع لاش ردذ وخأم ندّییع ربع  

 ریبعت اور همدآ رب ( رابعتسالا ) هتکلها اذا هب تربع لوقت ردلمعتس هنسانعم كليا

 يبس هودناو نرحو اهربع هلأس ادا ابو را هریعتسا لاق ردهنسانعم كمردتا

 (ةربعلا ) نزحو هنربع ترج اذا لجرلا ربعتسا لاش ردهنسانعم قت آ یشاب زوک
 روید همالک ندا نایت ریعضلا قیام ردرلعا هدننزو هناتک ( ةرابعلاو ) هدننزو هز

 مالكلا وهو ةرابعلاو ةربعلا نسح وهو ةرابعلاو ةربعلاب ريمضلا ىف اع تبعا لوقت
 نایرح هرمثط بولوا هرجا زوك زونه هربعو عماسلا عع“ ىلا ملکتلا ناسل نم رباعلا

 روند هباکی نالوا ددزنم هدهنیس نورد لوق لع روند هشاپ زوک نالوا شمالیا

 راه هيلا لوژیام هروک هلوا لوق روند ههودناو نزح نالوا نساکب یأر لعو

 هدننزو بنع رولک ربعو هلناحف رولک تاربع یعجج ردهلیتبسانم هیداع تیبیس هروک
 ةءربع نکی لام ریعخسم ة رفعب ةءربعال لوش و هتعمد یا هب ربع تل نا لاق

 كج هک هثوا هکرونلواقالطا هنسیبق كیاچ و كرد هلیحفف و یرمدک كنيع ( ربعلا)ربتعم
 هلال تاکرح ربعو هاتیحانو هاطشامهو دیزاب نرععلا برضب تارفلا لاق ردرپ

 ییدلبا روزه غل وا اوو یوق تیاخ. کرو وا قالطا هاناو هاو لس

 لاقت ردواس چو درفم كنوو هلوا ردنا روبع هعلبوا بودا قش هک ایوک یرب

 مح
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 ردینم هنفیدلوا یتبباشم هدایز ندنرلماشم هنر یر كناضعا راس رهظ نداسعا
 هلاخ و هقو هربسش# هس ونک هلال یییاشت هد هن ر 4رلث وا مارح یاکن و

 هد هپهقف بک هک تل ردیک موص ترافک ید ثرافک رولک مزال ترافک هت یک

 یا رهلفک له تنا اهل لاق اذا اراھانو ۶ رهاظم هئآمایم رهالت لاقي ردطوسم

 رهظت لاش ردهنسانعم كالا راهظ هنتسهجوز ید وب هدننزو لعفت ( رها )
 ( راهظلا )ار دیا د ومص هکردیفدامو هدن زو دعصم ( رهظلا ) رهاظ ینعب هنارما نیم
 راهلناا اول لاش روند هنف ط «رمذط كفلخالع ر یرلک دید هر هدنیزو باص

 رد هبوصنم رب ندن لهبوصنم راه روک هدنزو هیارغ ( هیراهظلا ) ةرلا رهالن یا

 لاش ردنرابه ندقمقی هرزوا یمهفرآ یعصخ د وخ ای ردي راک دید همراص لوق ىلع

 رهظلاىلع عملا وا ةيرغشلا یهوا عامصلا ذغانم ع ون یهو ةيراهظلاب هعرص

 عاج ندنفرط هفرآ بودلاموط یک نالغوا ینوناخ هکروتید هکلیا عاج هلوکر و
 هشوا لاش روئید هکلیا دن بو ربوح هنف ط هقرآ ىلا ۵ رسا و ردقحهلوا كلبا

 نانقو ردیدآ هیرق رب هدنساضف نیرح هدنازو نال ( نارهظ ) هفت اذا ی راهظلا
 هلتفاضا كنظفل رم هکردبدآ یداو رب هدیشبرق هکمو ردیعما كغاط رب هدنفا رطا

 دیبا ییاععلا عفار نیا هدننزو ریبز ( ریهظ ) ردروهسشم هلکعد نارهظلا رم

 زدیفهس یلسا نج را دبع وا یرمعنا نب سراف هلادبع ریهانوا و ردیدآ تعاجرو

 شود هدنزو هباتک ( ةرابعلاو ) هدشزو ربص ( ربعلا ) « ةلمجملا نيملا لصف )
 ربخاو اهمسف اذا لوالا بابلا نم ةرابعو اربع ایژرلا ربع لاق ردهنسانعم قوب
 هلاح رب ندلاحرب هروک ذم دام هروک هننایب هدراصب كفلوم اهما هيلا لوویام رخاب
 یدلوا بلاغ هدکلیا زواحت یوص یعهدام روبع نر آ ردع وض وم هکلنا زواحم

 هنسانعم هععدو نیعلا معو نوسلوا هللا هرطنفو باودو هنیفس ك کو تحابس كرك

 مالک نالوا راع هعماس عمس ندملکتم نال هکهرابعو ردبعتنم ندنآ هربع نالوا
 ندنلاح نالوا لسوت هلیسو هنایلوا دهاشم ندهدهاشم تفرعم هک ثرمعو ردقحهفوا

 ردرلع رفتم ندن آ ردروبع هننطاب ندنرهاظ كنایژر هک ریبعتو ایر ربعو ردترابع
 كمک هنساش هوا ندنساق یرب كنهردو كباچ هدننزو رومظ روبعو رمعو یهتنا
 هعطق اذا روبعو اربع لاو یداولا ربع لاق ردیعوضوم یانعم هک رد هنسانعم

 اواماذا موفقلا ربع لاقب ردلعتسم هنسانعم كملواو رک ذیساک هرمعیا هرمعنم

 هناکرم یا اهقش اذا لیبسلا ربع لاقم ردلہعتسم هنسانعم تک بورا لو هلتعرسو
 ءالا هبربع لاق هنسانعم كمروک هفرطورب یدارب رولوا یدعتم هلیف رح ءابو اهقش

 تئارق هلیا ینأت هجهتسهآ بویلیا توص عفر یسهلوقم بوتکم ربعو زاج اذا
 هنموهفم ندنقوطنم هک ردلبعتسم هتساعم كلبا لمأتو ربدت یتموهفمو انعم كردي

 روع



 اهرب هدنزو لیعفت ( ریهظتلا ) ا رهاظ هارقو هظفح اذا نارقلا هانا لاق 8
 :ةریهظلاق اوراس اذا موقلا رهظ لاق رد هتسانعم كمر هدنکقو او a E يلع اذا جاع نالف هل لوق رد ناسم کلا لامهاو 7 هلو تالاب ال

E:رهاط یتعم هنآرغا نم لح لا رهظ لاق رک دیس اک رد هتسانعم كلبا راهظ  

 یتحاع رهظا لوقت ردفدارم هدلوا یانعم هللا ریهظت هلسسك كن هره ( زاهظألا )

 هنب اذا "یشلا رهظا لاقب ردهنسانعم قلق هراکشآو نایع یهتسربو رهظب المج یا
 هربهظ و هریهظلا ق اولخد اذا موقلا رهظا لاق ن ا كن زک هوو

 ةريهظلا ىف اوراس اذا موقلا رهظا لاق رد هناا تعم كتک هتم ر و كرك هدو
 لع ة ًارق ادا هن رهظاو نآرقلا ىلع ترهظا لوقت ردهنسانعم قموقوا ندرزاو

 | هبلق رهظ ىلع هظفح لاق اک هناس رهظ ىلع نارقلا نالف لج لاقبو كناسلا رهظ
 تالاب هی هس رب دو هدننزو لاععفا هل رمسک كن هددشم یاظو كنم مه ( راّهظالا (

 ۱ عع جاس نالف رهظا .لوقت زد هن ناعم كلعا لاهاو كر ایسنم این بویلپآ
 رهط لاش رد هنسانعم قوا نایعو نسوار هنس رب هدشز و د وعف 1 روهظلا ( اه هل

 هظ لوقت رد هنسانعم ابا مد راپ همدآ ریو ناباذا ثل الا تابلا نم ار وُّهظ "یا

 لاقت ردلیتسم هنسانعم قلو تض رفو قاوا بلافو یناعا یا اروهظ و | رهظ لع

 نالس رهظ لاش رد هنسلانعم قل اکا یەنسن زر و هیلغ اذا هيلع رهظو ادب رهظ

 7 ینیدا وا تدتم هدر الت تاهماو طالعت قیر دش نلعا ویسا هل و حراس هب ناعا اذا

 هب هب ر لاعو كجا حیف رت یسهح رد تارا ر رک ردشلبا بیوصت یوا لعا هرزوا

 كسري كناظ ( رهظلا ) ردد وم ید یدیفنالف هک تن رول واهتسانعم كلیاداعصا
 رهظ ر ول وا ربع قو هب وا کروند هتان یندلوا لثاز ندو راد رام ا

 4 راتعا تعاض .رهظ سا لاوزا دعاس یا رهظلا انلخ د لوقت ردفرصتم ند رابب

 رونلواقالطا ههغی ولبق هدننزو هفرغ (ة رهظلا ) رولوارک ذم هلب راشغا تقوو ٹنؤم

 هنن هشع و موق ثكمدآرو يعم یا یرهظ وه لوقت رونل وا قالطا هراک ددمو نعمو

 . كيرهلاب هنرهط فو سسکلاب هنرهظ قو هئرهظ ق ۷ ءاج لوق رووا قالطا

 ندینشساخ ه سط ه راهظ و یراتسآ كن هماج بولا هناطد الشم ردیلب اقم هناطب روید

 . قباطم هتیزپ یرب یهنسن ییا هدننزو لاغق (راهظلاو ) هدننزو هلعافم ( ةرهاظلا ) ا
 قباط اذا امهتنب رهاظ لاق یک كمروک زو هنب راتسا توت الثم رد هنس انعم كلا ۱ ۷

 ۰ هنسهقرآ كمهدلاو دل هقرآ كنسیعی كعد یا رهظک ىلع تنا هنسهحوز ج وز راهظو

 ترافک ردقطاب 5 E هالا ] اف نم نو رهاظن نیذلاو 1 هکر دکید رزکب

 ببس هپ هړمتوب و زلوا حفنمو دساف حاکن هچرک | رولوا مارح نابرق هگدلب
 earns mnn a am اوج هه رو جهرم s2 تب جیم
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 هدشزو مظعم ( رهظلا ) ردرلتدم یولتا رمسهظلا نإ لیععسا نب دمو لب رالا

 | هب هدادنسشپو "ری برفم لها هک رد میزنم رونید هئالوا رهظلا یوق ید وب
 | ردیمما تا دج یمعالا بب رف ن كالادبع رهظم و یا زردیا قالطا رهلتم

 لجا ره لاقب ردهنسانعم یاوا رهظلا یوف مدآرب هدنزو هما رک ( ةراهظلا )
 , نوع ردیسا هلرسک كلا ( ةرهظلا ) رهظلا یوف ناك اذا لوالا بالا نم ةراهل

 هنربسشه و موف كمدآرب و كنوع یا اذک لع كب رهظ ابا لوقت ردهتسانعم ددنو
 یرهظلا رحم نب ثراحو رد داها یرهظلا دیسا نب پارسا مهرو ورواوا قالطا

 هثعاتموا هئاصا ( :رهطلا ) ردهاو لا فیعط یرهظلا نارع نب قاعمو ردندنیعبا
 لاق رولوا قالطا هن رابنو تریشع كمدآربو روئلوا رببعت تبلا ثائا هک روتید
 ردیلپ اقم نطاب هکر دکعد هداکشآ و نايم ( رهاظلا ) هئرمشع یا هترهظ نموه

 العمو "یش لک قوف رهظ یذلاوه ةيابلا قو حراشلا لاق ردندانسح ءاسا رهاظو

 نیحود سالا لاش الو ىلاعت هللا ةفص ىف نطابلاو رهاظلا بغارلا لاق و هیلع

 رظنام لک ف یضفن :رطفلا ناف ةيمدبلا انتفرعم ىلا ةراشا رهاظلاف رخالاو لوالاک

 راشا ىتلا یهو ةيةيقلا هتفرعم ىلا ةراشا نطابلاو دوجوم ىلاعت هلا ناسنالا هيلا
 رهاظ لیفو هتفرعم نع روصقلا هتفرعم ةياغ نمای هلوقب هنع ها یضر ركبوا املا
 نوک ره هداوص نوا كمحا وص یمسف هود هاه ( ةرهاظلا ) هئاذب نطاب هتایاب

 دورو هب وص هدرا فصن ا تاهما نکل رونید هکلک هدنتفو را فمن
 ةدراو یا ةرهاظ لبا لاق ردشلیا هاسم هني فلؤم هلغلوا سسفم هلا رهود ندا

 هکرونل وا قالطا هزوک شمارغوا رشط یسهطروع هرهاظو راہلا فصن موب لک
 هننرمشعو موق كمدآربو ةظحاجوا ةرهاظ نبيع لاقن رونلوا ريبعت زوك هبل هنحاص
 ضرا فارمثا رووا قالطا هرارب تسکو و دنلب ( رهاوظلا ) رونلوا قالطا
 شبرف هتعاج نالوا لزان هبهکم لابح رهظ اعاد ندنسهلف شرق هدفلس هنسانعم

 رارید حاطبلا شیرف هراثلوا لزان هبهکم حاطب هک هت ردهتهجوب قالطا رهاوظلا
 نانلوا ذاخاو ظفح اطاتحا هلیسهظحالم اضتقا هلیرسک كناظ ( یرهظلا ) یدا
 یاب رولک یراهظ یمج ةجاصل دعم یا یرهظ ربعب لاق رولوا قالطا هبءود
 هب هنسن لوث یوهظو رد هشاب تسن یاب هدندحاو ارز ردق رمصنم رمغ ا هددشم

 هلوا شفلوا لامهاو كرت بولت آ هرهظ ءارو هلغماغلوا تالابم هک رونلوا قالطا

 ربیغت یرسک كناظ هدنسهلک یرهظ وبشا هیسنو هيلا تفتلب ۸ یا ایرهظ هذخما لاقب
 كمدیا یسهود تجاح یرلکدید یرهظ نانلوا رک ذ ( راهظتسالا ) ردندنلیق بسن
 بلط مدراب ند هك رب و ةجاعلا ورهظ ذخما اذا لحرلا رهظتسا لاقي رد هنسانعم
 ددهتسانعم قموقوا ندرب زاو كليا ریزاو ناعتسا اذا هب رهظتسا لاقب ردهنسانعم كلا
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 نيبو نونلا سکتالو ةينثنلاب ما رهظو موقلا یرهظ نيب وه لاقبو رارید یدب رهظ
 هلکلک هنیرهقرآ كموق یدرآو یوا هک ایوک معمطعم فو مهطسو یا مهرهظا
 یدنلوا لامعتسا هدتماقا موقلا نيب اقلطم هدعب ردشلوا طاحو فونکم ندبناچ ره

 هيف لوقو رذ فلق دايز نوعا دیک ات نولو فلا دنس هک بنا رهظ و
 قالطا هنسهود تیل رهظو ةئالثلاوا نيمويلاف یا نينا رهظلا نيبو نی _هللا نیب

 یکساو باک ر یا هیلع نولقنب رهظ مهل لاقب رونلک و قارغا اک هد رفس هکروثلوا
 رهظو ةیدق ردق یارهظق ماعطلا اننعط لوقت روللوا قالطا هکلموجو هه رج
 رهظ ورد یشاومو باود دارم هکرونلوا قالطا هءربثک لامو ردد آ عض ومزپ

 كلذب نالف رهظ لاش ردهنسانعم كليا تاهابمو رخف لا هتسنرب رولوا ردصم
 زرد رهظ هد هنفرط هصق كنكلب شوقو هر تف اذا ثلاثلا بابلا ع نم ارهظ "یا

 قیرط نم یا رهظاا نم كلس لاق رولوا قالطا هنلو هراقو رواک نارهظ ج

 نطب هالوا راومهو عالم کد روللوا قالطا نالوا حذنمو ظیلغو ربلا

 نطب هلیوأت هکهتن رولوا قالطا هنفبیش ظفل كعرک نآرق رهظو رونلوا قالطا
 ' حا راشلا لاق [نطبو رهظ اهلوالا ةيآ نآرقلانم لزنام] ثيدلا هنمو رووا قالطا
 هربخو.ثیدح رهظو مراسم لا ج اثحاام نطیلبو هلا رهظام رهظلاب دارا لیقو

 لاش هنمو ردیلباقم یضاح هک روثلوا قالطا هثیش ییذلیا باغ كمدآ ربو روند
 دیک ات هدقدلوا فلت نیظفل ردفاضم هنظفل بيغ رهظ هداروب بيغ رهظنع ملكت

 زدصم كلذک رهظو ا نقيلا قحو ابصلا میسن رولوا فاضم هنسفن یش نوعا

 لحالو هرهظ برمض اذا الف رهظ لاق هنسانعم قمروا هنس هقرآ كنهسکرب رولوا

 اذا لح را رهظ لاق ردهنسانعم كلتبا ذاخما هود قح هنلوا ظفح اطابتحا ءاضتقالا
 هن.سانعم كلبا ال ات لاها بویلیا تالابم هاتحاح ك اب رهظ ذنعا

 ای رهظ ذخا و رهظ ءارو ىنعب رهظب اهلعح یا جلا نالفرهظ لوقت ردلمعتسم

 نو رهظم مه لاق روند همدآ ندا ذاخما یسهود تیلبنت هدننزو نسحم ( رهظلا )
 هود لوش رهظمو بیا باح ا اوناک اذا نوبجم لاش اک رهظ مھل ناک ادا

 هتمسه ادا رهظم ربعب لاش هلوا شلیا دارا یسسا كتقو لاوز قآ هکروشید
 رونید هنفرط هصق كنکلی شوق یندو هدشنزو باغ ( راهظلا ) :ربهطلا

 قعغآ یسهفرا كمدآرب هلنیتحف ( رهظلا ) رولوا قالطا هبیاسنا تعاجو
 ( ریهظلا ) هرهظ یتشا اذا عبارلا بابلا نم ارهظ لجرا رهظ لاق ردهنتسانعم

 ناسنا نالوا نیتمو یوق یسهقرآو روید هیشک التم هنسبغآ هقرآ هدننزو ریما
 هروایو نیعم ریهظو رهظلا یوق یاریهظ سرفو لجر لاقب روند هناویحو
 ریهظ نب دمع ردندیماسا ریهظو انیعم یا اربهظ انک مهالا لوق رونلوا قالطا

۱ 
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 ( رافظلاو ) هدننزو تیکس ( ریفطلاو ) هدننزو ربما ( ریفظلاو ) هدنزو فک
 بای هل یاد هب ولطم ییدلیا مر هسلط کروند هم دآ لوے هدن زو بارع

 ریو رفظو رفظم لجر لاقب رولوا ندنکلرواب كنشابفاو ملاط هوا رولوا
 رهش هدنع هدشنزو ماطق ( رافظ ) هب رفلئالا اما لواحال ناک اذا رافظمو ریفتو

 ثبسن هاروا ردب رکدید ینجنوب زوک هک ینا عرج ردیدآ هدلبرب هدشب رق اعتص
 ردن وسنم اک ١ یرافظ طسف ردیسا رخآ رهشو, هدنب رق طاب هدنع هش و ر وث وا

 هنو رولوا مشنم نداروا هرارشآ زاید بولک هیاروا یشوط ندناتسدنه ارز
 دز رافطظ یکلوا ردب راما نصحرر هدشامت ساجو هدننی< بناج كناعنص رهش

 وئیورد نطر ندراصنا نيته ( رفلئوش ) ردرمتشم هليا رهاظلا رافظ ىجكياو
 سینج كراربرپ هک ردیف دامو هدننزو شاقنم ( رافظلا ) رد نطب رب هدنسهسق میلس

 (رفظمو ) هدنارو رفج ( رفظ ) روند هنبرلتل [ كجروش وید لیق یراک دا ریبعت
 ردندلاجر "یاسا هدننزو ریما ( ریفظو ) هدنزو با رحم ( رافظمو ) هدننزو مظعم
 قشمراص لوشو یدنلوا رکذ کر وند هغنرط هدننزو بولسا ( روفظالا )

 رفظو نارفلن ) روشمراص هنغوبج كند هکرونید هریلف هجا هدنزرط

 هلا هنیدم هدننزو لبج ( رفظ ) ردیرلعما نصحررب هدنع هلیرمک كرلاف ( ریفظو
 ) ج٣ا رفظ ) ردیدآ هبرقرپ هدزاجو ردیدآ عضومرب هدنبرق بأوح هدننايم ماش

 هب رفت ( ةيرفطلا ) رددآ نصح ر ند لا٤ا دز رهش هدنع هدنزو جی لا رفس

 ( ةرفظلا ) ردیرلبسا هلع ررب هددادغب هدننزو رطم باع” ( رفظ حارقو ) هدننزو
 شوق لا رونید هیاب نالوا شاسک یسهجرادقمررپ ندنرلجوا یا هدننزو هبظعم
 هدنزو رب ( رهظلا ) "یش افرط نم یا ارفظ نم عطقدق تراص اذا ةرفظم

 يج رد رکذم یظفل رهظو روند تشپ هدیسراف ردیلباقم نراق کر وند هب هقرآ

 رهظ نع هاطعا لاق هنمو هلی كناظ رولک نا رهظو رولک روهظو رولک رهلنا
 نالف لاش و یدلیا اطعا .ادتا زسنافاکمو ضوع یتعی تافاکمالب ءادتا یاد

 وه لاقنو لایعلاربثک یا رهظلا لیقث نالف لاق و لایعلا لیلق یا .رهظلا فیفخ
 نالک ندنفرط هقر آ هدکنجو ردهرزوا تمزع هرفس ینعب رفسلا عمرم یا رهظ ىلع
 كنارو نم كلوي یا رهظنا نارفا مه لاق راردیا قالطا رهظلا نارقا هرلتبشد
 هنسانعم باتک الب اظفح رارید بلقلا رهظ نم هرق هليا تأرق ندرزا مدآرب و
 ناغاپ هربغ ضرا یرلیداو هکهتن هنسانعم ممضرارطم نم ررید ارهظ مهیداو لاسو
 هربثک ربخ ندنالفو هلی كلاد رلرید اهرد ممیداو لاس هليا نایرج ندرومب

 راربد رهظ یداع صلو هلتفاضا رارید رهظ رظطم هنم تبصا هدرب كحد مدلوا لتا

 رهظ
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 رد هنسانعم قمروتاپ قن رط هنن زو كمدآ رب ید وب ها رسک كل هزه ) رافظالا (

 هک ردنابن عونرب هدننزو هرفح ( ةرفظلا ) هرفظ ههجوق زغ اذا انالف رفظا لاق
 ردي یصا بودا قیرفت ندر یر ینسازحا هدقدل وا قالم هناسل یعب ولتیشرح

 هنابنوب رددیفم هدنسهلازا ك رالیکس ناقیح هدهد وک یدام و عفا هب هثیبخ حو رق

 رولوا طسنم هننزو ریو هش هغن رطو رودم قرو راردا ريپعت یتوا قن رط هدیکرت

 كلنکیت یرلک دید نادیقلاق نابوج و ییکیئرومد هکردیعما كسحارم ( زوجلا ةرفظ )
 ردد رخ آ تابئرب ( سسلا رفظ ) رولوا رغصا نددومو ثلثم یف روند هنر

 قییاطاف هدیانو ردقح هلوا تابن یراکدید یوا کوسو یوا لج شوط هدیکرت

 زدن رکدد یغانیح یدک هدیکرت رد رکید تایر هلی كفاف ( طقلا _فظ ) رارید

 كنه ( رافظالا ) رولوا هيب هنفرو لرکس قروو میاره ی یا هلش قاس

 ردندنماسقا رطع رونلوا ع ونم اضه و ردفرصنم هدننزو باعت ( رافظلاو ) يف

 هدننروص .عج یسک رافظا وبشا و رولوا هدنزرط قنرط شلیوص یسیرد ندنبد .

 سايق یاضتقم هکهلاه روند هرافظا هدند رفم اضعبو ردقوب یدرفم نکل پولوا
 سایق هسلوا كبس درفم هدنآ رکاو رونلعج هرزوا رفاظاو ردلکد راج هرزوا

 رافظا وبشا ردندناپ رطع یخد هوف هک یک هاوفاو هوف ردقلوا رفظ ید رفم نالوا
 قنرطو ینن رط سیلبا هدیکرت هک ردموسیم هدنناونع بیطلا رافظا هدهسط تاد رقم

 تاقعو سس هدنفرط لاق بطق راتفظاو رد وراد ویشوخ یرلک دید یروحم

 ناب وا رتبعت هنکو رولوا قالطا هبکاوکگ هدر

 یرلکدید رفظ ناسل وا كذا اضف ( :رفظلا ) رولوا یالطا E كکح و

 ةه ( رفظلا ) یدسنللوا لیصفت و رولوا ثداح هدزوک هکر و هل رد
 ارفظ نععلا ترفظ لاش ردهنسانعم قلوا ادي قلع رفظ نالوا ر ک ذ هدزوک

 هض را E زود تدسن هنفا رطا رفظو ۶ رفطل اه تس اذا بارلا تابلانم

 شرط اک هشتم یوا سرد هبولطم رووا دف یدک رو
 رو رللا بابلانم ارفظ هيلع رفظو هبرفظو بولطلا رفظ لاق ردیمزال كم ردشلیا
 يدو هدنننزو لاعتفا هل سک كنهددشم یاضو كنه ( رافظالا ) زافاذا
 هن هنتسن ربو E ةفظ ادا نالف رفظا لاق ردهنسانعم قلوا بای رفظ هبولطم

 شوف یداکشو هه رفظ قلعا اذا هيلع رفظا لاق ردهتسانعم كمردشلیا قن رط

 هیسارس هذخا اذا ار ,ةصلا رفظا لاش ردهنسانعم قلآ راکش هلیس هچب
 نبع لاش روند زا د رفظ نالوا کد هد ژر 2 3 3 0

 روند همدآ التم هنتلع رفظ ناشوا ركذ ( روفطلا ) ةرفطلا اهتیاصا اذا ةرفظ

 | (رفظلاو ( هدننزو منم ) رفظلا ) روفظم وهف لوهجلا ءانب لع لج رلا رفظ لاقب |

 هجا رب ه:دنک وا لن دوص
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 کلپ رهوج روئید هل رطیخدوب هدنن زو بولسا ( ر وفلتالا ) اهل رافلتالاک اهنالماعنالاو
 وبا عاش که ںدد رقم روفظا ارز ردطلف یسعد ردیعج ۵ رفظ ید رونلنا
 درفم هد * روفظ ادیف اما یرخا نیو * تردحا اذا لوالا ابتمفل نیبام *

 ردسشلبا فاسنا هلا لم هلق نایفط ی یرهوج یبحاص حابسم رددزاو قره وا
 متم لجر برعلا لوقثو ردسثلوا هدایز واو هل يز نکیا كجهدیا رب رج رنا
 ردلک د یسه وذم ردا رم ثار هدحاود رف ییعب نیم یا رفللا لیلک وا رفلتلا

 یزوک بولوا ثداحهد زوک لات ها زاعم هکرونید هکجش رد رب رفلظئو ردلیلذو نوز

 هرفلنوب هد هبط بکر دشفلوا هیبشت هغن رط هدخالص رولوا منام هتژر هلکمتروا
 هداج ندا هطاحا یزوک دوخاپ هدهمهلم ذقبط هکر دلع رو موسم هدشناونع
 یهاکو یراص ءاک ردا روهلن هدنراکب دزوک یزنک ۱ ردکل هداب زرب رولوا ثداح

 بوی رو یرغوط هبهسنیرف ۀقبط بولوا دتء هسهاکو رولوا قنوط همهاکو لزق

 یرلکدلبا ریبعت هدرپ ولو ردحورشم وید ردا ررض هکمروکو رتروا ینک هب كزوک
 كاپ لوقلع هجن راو هنجوا ندرب کیدنلکود شب رک كلاب رفظو ردقجهلوا تلع
 فرط ىلا رولا دقعم ءارواموهو رفظلا ةفيطل سوق لاش روئوا قالطا هنجوا
 هنسانعم هسکو سک هدنماقم قنو رددآ نصحرب هدنع رفظو سوقلا فرطوا سوقلا

 لوقت ردلمعتسم هنسانعم تاذو سفنو دحا یارفظ رادلابام لاقب راردنا لاعتسا

 یرلقن رط هدننزو رجا (رفظالا ) ردنیلکو تیزج هقالع هسفنب یا هرفظب هتیارام
 اهطی رعلا رافظالا لیوطلا یا رفظا لجر لاقي رونید هیسک نالوا ولئاو نوزوا
 ردهنسانعم قمروناب ینرلقرط بویلمرط ینزوب كمدآرب هدننزو رفح ( رفظلا )
 هنسسانعم كمروکو مرفظ ههحوق زرغ اذا ینالا بابلانم ارفظ انالف رفظ لاقب

 رفظ یخدو هدننزو لیعفت ( مفظتلا ) كنارام یا ینیع كت رفظام لوقت ررلمعتسم
 ی هنسنرب هل | رطع یرلکدیدرافظاو ارفظ ههج وقزغاذا االف رفظ لاقب رد هنسانعم
 هلتبصن و رفلخ همدآربو هبهیط اذا هب و رافظال رفظ لاقب ردهنتسانعم كليا بییطت
 هخفلفاریپ رج یرلکدیدعفرع و رفظلا هلاعد اذا انالف رفظ لاقب ردهنسانعم كلا اعد

 ج رخاذا عفرعلا رفظ لاقب رد هنسانعم كليا روهظ یراهنسن هیبش هراقن رط هدقدلشب
 قح هلوا نکم یسم رقح پولی زاق هبا رلق رط ندنناب رپ و رافظالا هب هتم

 تالا نم تحرحخا اذا ضرالا ترفلخ لاق رد هنسانعم قم رقح تاب یرادقم

 , ردهنسانحم كوك قنرط هنسهل وقم زو رف ودوما و انا و عیاص الا هرافتحا نکعام

 قرط قنرط كنيردو اهيف رفظلا رغ اذا اهريغو هحافتلاق رفظ لافب
 رفظ لاش ردهتسانعم قمردشغوا یبیرد نوجا كلزود یرلقرویقو یرزورپ

 نوصغ هل تراصف هنم ركتام دلللا رافظا و هرافظا سالغل هكلد اذا دلغا

 رافلخالا
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 یتساشیا ص وصخ ر كمدآ رو هعض رت ادلو ثذخا اذا ةأرملا ترءاظ لاق رد هنسانعم
 لوقت ردلعتسمهنسانعم كلبا هارک او ربح هدننینک صوصخ لوا لوق لع كليد

 اونم ینال و مر مدت ضعي هيلع یهرک اوا ییدوار یا ال لع یرءاظ

 كرغ هدشزو لاعتفا هل سسک كهددشم یاظو كنم زمه ( رالنالا ( ردم وس رم

 دربغ هيض كلاظ ( ةروؤظلا ) تراظاف اهرأظ لاقب ردهنسانعم قلقای هنيدلو

 هنیدلو مدآرب هدننزو لاعتفا یدو ( راتطضالا ) رونبد دغلفاب هربغ دلوو هنیدلو
 بار ( راوظلا ) اهذخما اذا اب هدلول رأطضا لاقي رد هنسانعم قم وط هباد
 هککراهدنب زو یرش ) یروظلا ( هنساتعم فانا رونلوا قالطا هنخرآ جاس هدنزو

 عبط یا یروظ ۶ ةرش لاش رول وا ربع كونس وک هکر وند هنکنیا رغص شما رق

 2ل تراظتسا لا NE قم رق هککرا ناویح قحاف( راتظعسالا )

 یدنل وارک ذ ۳ RS هلن وكس كنءبهو یحف كناظ ( راظلا ) تم رعسا اذا

 راظو دع لاق هوا لیدعو لثم هجرنارب هلیتودنک هکر ونلوا قالطا دیش لوشو
 د شی ) ررظلاو ( هل د دےشا كيارو یرسک كناظ ) رظلا ( دعم م ناک ادا

 بولوا رودم لوقیع هنسانعم رج روند هشاط اقلطم هاه ( ةررظلاو ) هدننزو

 هلی كناظ رولک نارظ ج هلوا نیکسک یک قاحم یرلجوا ینعب هلوا ددحمو ریت
 روسرس ( روظرظلاو ) هدنزو بولسا ( رورظالا, ) هک كناظ رولک نارظو
 .ریراظم ج كرورظم رد هانعم لوا هدرلن وب يخف كهم 1 رو رظلاو ) هدشزو

 روند هر قلشاط هلهحو نانلوا رک ذ هلیس هی لعافیسا ندرا را (ةرظلا ) رولک

 لاقي رد هنشاتعم هرظم هدننزو ريما ( رب رظلا ) رظلا ةريثك یا ةرظم ضرا لاق

 هناسشن یسهلوقم ليم نانلوا بصن نوجا قفلو لوب ریرظو ةرظم یا رپ رظ ضرا
 كيم ( ةرظلا ) یک هلسجا رولک هرظاو هل رك كاظ زولک رارظ یج رود
 نیکسک باتوا رک ذ دلیعف كناظو كيم ( ةرظلا ) رونید هنشاط قابقح هلسنک
 اهعطق ح رادش رظلا سك اذا ةرظم لج رلإ رظ ٠ لاقي ردهنسانعم قمربق یئاط
 رد هنسانعم قلعو ناویح هلا شاط نیکسک نانلوا رک ذو ردشلیا در یتس هخەن
 نیکسک نانلوا رک ذ هل مسک كنهزمه ( دارظالا ) رظلاب اهشذ اذا١ ةقاتلا رظ لاقب
 | هنمورورظلا ىلع یشماذا لجرلا رظا لاقي رد هنسانعم كعرو هدر یناشاط قابقج

 ]| یصف كناظ ( رظ ) رک ذاك فرعا ةلم#لا ءاطلاب وه و * ةلعا كناف یرظا * لنا
 ) رفظلاو ) هلنیتعض ( رفظلاو ) دلیعف كن اظ ( رفظلا ) ردیسا وص رب هلیضو
 یحاص هچاو قنرط راسو كناسنا روند هغن رط هبرسک كناظ قرهلوا ذاش

 یعج ك رفظ روند نخان هدیسراف نوسلوا كناویح ||
 لاعت هلوقو رولک ریفاظاو رافظا

 لبالا نم مسانملا تاوذ هيف لخد بالا [ رفظ ید لک انمرح اوداه نيذلا. لغو 1
 ۲ روش هنر



 هدنساسف قشمد ہل ہک كلاط ) ؛راط ( رذب دآ 2 ر مشر هد رف هدلپ م یأر

 هدشزو یربط ( یربط ) ردبدآ مضومرپ هدشنزو ريم ( ریط ) ردیدآ هبرفر |
 هدشز)و هر ) ةربطلا ( لرد ینا ربط هدد رد دآ هب رف رب هدنساس ناهفصا |

 هيف لاقي ردلمعتسم هنسانمء كاابمشم كبسو تفخ هدنزو هروربص ( ةروزيطلاو )

 یرمک كناظ ( رظلا ) ( ةمحملا ءاظلا لصف ۸ شیطو ةفخ یا ةروريطو ةربط |

 ررزما بولفاپ هنیدلو كربف هکرونید هناویح راسو واخ لوش هي وکس كنءزمهو
 ايز ردعا ندنسانا دوس نکل رووا ربع یسانا دوسو هاد هئالوا هدنانا هوا |

 داپا رولک رانناو هدنزو سلفا رولک روظا یجب رولوا قالطا هبنناو رک ذ ربط ۱

 روظو هدشزو لاخر رواک رازظو ليم ك لا رولک هروولنو رووظو هدنزو

 میهاربا رثلغ نیفلا فيس ] ثیدح هنمو راهلاقو ح راشلا لاق هيم كلاظ رولک |

 یطعا ] هنع هلایضر رع ثیدح هنمو هتعض م ج وزوهو [ مالسلا امهیلع یا نیا |
 لاقب رولوا قالطا هکر كکشوک رثظو اهوباو اهمآ یا [ اهارنظ اهعبن عبد |

 قالطا هکر د وب یرلک دنا ریبعت قواو هلشب رک هد ابو هنکر یا رصقلا رظ دیش

 رول وا راوتا هنماپ رب ك را وید نوعا قفلوا عضو راک ړد هن رزوا ہکرولوا |

 یوناخرب هدشنزو بانک ( رأظلاو ) هیئوکس كن ءزمهو یحف كناظ ( رأظلا ) |
 مزال هدانعمو و ردهنسانعم قفاب هندل و 2 رمغ نوعا كمرضا یاویحرو دوخاپ

 ثلاثلا بابلانم ارائظو ارأظ اهربغ دلو لع ةفانلاو ةأرملا رأظ لاقي رولوا

 ىلع مهفطهب یا موقراثظ نعطلا * لثلاقو تفطعف هيلع اهفطعیا ىه ترأظف |

 مومپوفای .یرلن آ ه>الص ورسقمجناس قاررم هنم“ دا ینعی كوب یتح مهفخاف ملا

 ررولوا رطضم هدایقناو لیم هکفرط هکلیق هفاخا بوکلس یعغارزم نس نامه ردیا
 راظب باوص ردومس یداربا هلی رابع هراظب نعطلا یروک ذم لثم كن رهوج

 رولوا كد ملصلا ىلع فطعي ردقلوا یراع ندلوعفم ریش هکردقل وا هدشناونع |
 هدقدللوا دارپا هدینناونع لبقتسم بولوا دزاو هدشناونع رائل لق ادا فوم |
 لشو ردا رامشا یغیدلوا انعم تحج ریعلا عم بول وا ۳ قرهوا درج ندریعخ |

 راظو رونلوا داربا هدننضاما ینغج هنلوا لام لاصع-آ هلا هفاخا ندلیخم روبزم |
 چ ردا هکتن روند هکلیا جالع هللا همان هننورب نوجا ققای هنیدلو كرخآ ییهقان |

 .دمامشلاب ةقانلا عاعت نا وه و "راظلاب ةفالا رأظ لاق .یدلوا لیصفت هدنسهدام
 هدرانوب هدننزو هلعافم ( ةرءاظلاو ) هلرسك كنءمه ( رأظالا ) راظت ىك اهفناق
 هرءاظمو اهراظ ىنع اهرءاظو اهربغ دلو لع ةقالا رأظا لاقي ردهتسانعم رأظ
 اظ اهن لک یا ةرءاظم امهنی لاقب ردهتسانعم قلوا رثظ هنیرب یرب ندنیفرط

 قلواهیاد نوجعا كمررماو رلیدلوا ررزما بولیقای هنیدلو ثانیرب یرب یتعی هبحاص ۱

 رد هنس اعم



 قلوا لماشو ماع بولیلپ هنفرط ره كناوه دولوو لاط اذا یا رباطن لاقي

۵8۰ 

 ندو ( ةراطتسالا ) اهع اذا ءاعسا ف باعسلا راطت لاق ردلیعتسه هنسانعم

 یتلنیدیآ قفشو قرفت اذا "یشلا راطتسا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا هدنک ارپ

 یغالتحو ینیرای كئيش رو رشتا اذا رفا راطتسا لاق ردلمعتسم هنسانعمقایاپ هقافآ
 راطتسا حج راشعفرا اذا قشلا راطتسا لاش ررلیهتسم هنسانغم قمراو ردق هنح وا

 یانعم ویو ردل,عتسم هتسانعم قمل رای هشاب ندشاب هنسن رو ردشلیا طرلغت یر هد قولا

 تسد ربت یو هرخآ یاهلوانم تعب ع دصنا اذا طاطا راطتسا لاقب رد ریغلر وک ذم

 هکنک ر ابلک یشدو اع سده هلساذافیسلا زاطتسا لاش ردلیتسم هتسانعم قمه رص

 رد هنسانعم قمروحواو لعفلا تدارا اذا "دیلکلا تراطتشا لاش ردهنسانعم قم رف

 دنسانعم ققروق هلفغلا ىلع ندهنسنریو ربط ینع: لوهصلا ىلع زناطلا ریطتسا لاقت
 هنسانعم كعرکسو كمر وب هلتعرس كیورعذ اذا لجرلا راطتسا لاق ردلمعتسم
 ( ةربطلا ) راطتسم وهف یراق ع رسا اذا سرفلا راطتسا لاش ریلمعتس

 هک ریدح راش روند هاو نما رب نانل وا ماشت هیسودنک هدنزانژ و هع ) ةروطاا و (

 لایعتساید هد وکی لاف اضه و ردص وصحم هب ید رلاف ۸6 رد نضتسا ه رط و ردعا لاف

 ثیدحا هنم و رول وا لایعتسا هدناحم عو لاقو ضنج ه ربط هعهاکحو رول وا

 شهارب لاف ینیدوط مدآ رب هدنزو لیعفش ) ریطتلا ۱ 1 لاعلا ةربطلا یدصا ]

 هرانم ( ةراطلا ) مأشت اذا هنمو "یشلاب ربطت لاق ردهنسانعم كليا دع زرسروغ وا

 یاو ريطلا ةرشک یا ةراظم ضرا لاش روند هز نالوا رشک. یراش وق هدننززو

 ( رویطلا ) مفلا دعسا و یا ةراطم رتب لاش رولوا فصو هبییوق نالوا عساو
 بولوا برمشم ربت كب هکرونلوا قالطا همدآ لوسش هلددشت كليو یه كناط
 لاق هل وا روش واص كناچ ەن نکل بو رابق ۳ دوس نامه هدنعص هدامرپ

 دایص ) رايطلاو ( دلیعص تیم ) راطألا ( دنیفلا میس لب دح یار ویف روهط وه

 داطم س رف لاق رونلوا قالطا ها ثلشیاو زواپ لتدح کرو تیاغب هدشزو
 ردیما یسرف كن هسک مات یالولنا ناشی رایطو ضام دا وفلا باب لح یا رایط و

 یاریطتسم حلاق روث وا قالطا هثیش نالوا مشتنم پولیاپ هفا رطا ( ریطتسا )

 یا ریطتسم پلک و رعب لاق روناوا قالطا هبهودو هکپوک نیغرفو رعشتنم عطاس ,
 هدلوعفم تروص رووا قالطا هلآ هدنودو هدنور تیاغب ( راطتسلا ) جاه

 جافآ شلریق هدننزو مظعم ( ربطلا ) راج عیرسیا راطتسم سرف لاق ردروصتم
 روئید ههنسن شلریقو شلرایو روند هنسا رطمو هزا لوق ىلع روند هنسهراب

 هدننژو لاعفنا ( رایطنالا ) ردیمساشاق هنوکر یو روسکم قوقشمیا ربطم یش لاقت

 نمسس هدننزو هنیذم ( ةربطلا ) قشنا اذا "یملا راطنا لا رد هنسانعم قلراپ



 یاس تنها فا

 ریز ( ریهط ) یدلوا رهطا بولوا باج هروکم لصو فلا هلوا نوجدل وا

 نالو ( ناربطلا ) ردندنیادع لصولا ربهط نا نسح ب دا ردنداسا هدنزو |
 ردهنسانعم قچوا هدننزو هروربص ( :روربطلاو ) هدنزو ريس ربطلاو دزو |

 وابا ىف هلوهو ءاوهلا ىف كرا اذا ةروريطو اربطو اربط ربط راطلا راط لاقب |
 رهشلاراط لاش رول وا لامعنسا هنسانعم قمازوا هنسن رو ضرالا ف ناویطا کک

 قمروحوا هدننزو لیعفت ( رییطثلاو ) هيرسک كمر ( ةراطالا ) لاط اذا
 هنسانعم كلیا میشن و عیزوت لانو هب راط اذا هریطو با رفلا راطا لاش رد هتسانعع

 ۵رهفا ینیدشآ هود روفر رییطت و همس اذا هربطو لالا راطأ لاتب ردلتسم

 (:ریاطلا ) اهلك اهعقلا اذا لبالا لعفلا ربط لاقي ردلعتسم هنسانعم قلق هبک عوج

 ( ربطلا ) هراطا ینم« هریاط لاق ردهنسانعم قمروجوا یغدوب «دتزو هعاقم |
 اضب و یک بکار و بکر و بحاص و بیس ردیعج كنظفل راط هدنن زو ربغ

 ناک * لاثالا نم و رولک رایطاو رویط یجب كنون رووا قالطا ید هدحاو |
 شعب یشوق هغ رف هکردو .لصا كلوب هيه نونکاس یا * ریطلا مهسور لع

 یرلکح وب یسهلوقم هغ رقص و هنک نالوا هرجا یرلیوت بونوق هنشاب كنءود

 بودوکروا ییهغرق دیاش هلفلوا ځرتسم بونلش وخ تیاغب هودهدقدلشب هکمروش ورد |
 *هرزوا تایه لوا و دمت رروط نک اس هیوا بوی«ادلغ یش اب الصا ود مد رج <6

 كرمط هرزوا روک ذم هجو ( رب ,اطلا ) یدلوا برش تراس هک EY نوکس

 شوقرب هنشاب هک ایوک روقو یا * رتاطلا نک اس نالف لاقب لثلا هنمو رددرفم

 اذا ءریاط راط لاقیو زلوا شحوتم هلینظ داجیآ یشان ندنراقوو نیک لاک فوق
 غ امدیا راط هسأرشعفام لاق رونلواقالطاهغامد رتاطو م را را لاق اک بضغ

 هدیرلتردابم هرومآرب باعالصالاق رولوا قالطا هثبش ییدلیا ماشتو نج كناسناو |

 هفرط لوصو لغت هسراچوا یرعوط هفرط غاص رکا ثبولوا زدیا ربط ةزاطا |

 لامعتسا هدهنسن یرلکدلیا ماشت و نی اقلطم هدعب یدیا رردا مأشت هسراچوا |
 لامت هلوق و [ لادن مهر اط امنا الا ] یلاعت هلوق هنم و حزاشلا لاق رلیدلیا

 . قالطا هبیصنو تو ظح راطو هالا [ مکعم ۶ رتاط اولاق ةلادنع کراط لاق ] |
 هنسهدهع كناسنا هللا ردقو «اضق مکحو ظاا یا رب ,اطلا رفاو وه لاق رونلوا

 یلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق رووا قالطا هلع رشو ربخ نانلوا دیلقتو مازا
 نح و مشو ريخ نم هنع راط یذلا 4۶ یا [ هقنع ق هریاط هامءلا نانا لکو ]

 ربرج ی ةداتق ریاطو روئلوا قالطا هییزورو قزر نالوا نیعم ندنحطم انیسق

 ناشی رپ و هدنک ارپ هدننژو لهافت ( ریاطتلا ) ردیعسا یسرف كنهسک ما یسودسلا ۱

 ردلبعتسم هنسانعم قعازواو قرفت اذا "یفلا رباطت لاقي ردلمعتسم هتسانعم قلوا



 هدننزو ريما ( ریهطلاو ) هدشنزو فتك ( رهطلا و رهاطلا ) ءربغ و ضیا نم

 روک یراهطو راهطا یرلعج ردمولعم یرهغیص توافت روند هبهنسن كاب رد راتفص

 هل ریهط یراهطو ك رهاط راهطا ردشلیا شیوشت فلم رولک نورو يحف كنار
 ( راهطالا ) یک نوجرف و حرف ردیعج ك رهط نورهطو ی ک یادنو مد ردیعج

 ندسافنو ضیح كران واخ راهطاو یدللوا رکذ هکردیمج كرهط هایعف كنه

 اه رهط مایا ف یا اهراهطا یف اب رقت لاش رونلوا قالطا هرات وک یراقدلوا اب

 ترهط ىع ةأرملا ترهطت لاقب ردهنسانعم كغك اب هدننزو لعفت ( رهطتلا )
 .هنسسانعم كلعا عانتما و یربت ندکلشیا هانکو هارت اذا لج را ترهطن لاو

 .لیعفت ( ریهطتلا ) هسفن فک اذا مئالا نم رهطت لاقب ردیتطاب رهطت کر دلت

 ) رهطلا) هب هلسغاذا ۰ ءا اب .ه رهط لاق رد هنساّعم ثلبا كا بویقپ ی هنس رب هدنزو

 كم ( هرهطنا ) ءاقن یا :رهطوذ وه لاق هنسانعم كلك اب ردمسا هلی كناط
 هصاخ و یک لطسو قیربا رونید هباق قح هنلوا رهطن ,هلیسودنک هایعفو یک
 لاق ردلامعتسا بلاغ هکر ونیو هباق قو رعم نالوا ریبعت ءرطم لر ینمی هءوادا
 هروکدنعف كممو رواوا تلآ مسا هروک هلوا ةوادالاو هب رهطتنام یا ة رهطم هدنع

 لاوسلا لاقت هم و رولوا ید ثراهط ثعاب کرولا ندنلسف هلو هبلع
 هر هیات و هب هن اس دیآ يقو ےک ا هرهطمو ةراهطلل لم 2 یا مفلل ة رهطم

 نانلوا رک ذ هلیعف كناط ( روهطلا ) رولواناکم مسا هرزک هب یجنکیا رونلوا قالطا
 هود یره دوقو و لوبق گاه ام 1 لا لاک ز دف یک هراهطو رهط

 روهط و سجن دض ةراهط و اروهط و ارهط رهطو "ىلا رهط لاق
 یزیاس بولوا كاپ هدنناذ لوق ىلع رونید هئیش نالوا رهطتلا هبام رولوا مس

 رهطم رهاطوا هب رهطتنام یا *روهط یش لاق روند هثیش نالوا ربا كاب

 لوبق رولوا ردصء. رونل وا لایعتسا ها ۳۳ وا هد راصد ڭفلۇم

 لوسغ هک هتن هنسانعم هب رهطتیام رولوا مسا و ردیلوق هيوبیس وو یک دوقو و
 ءایسلا نم انلزناو ] یک لوسر رولوا ا هتسانعم هب رطفنام روطفو هب لسغیام

 یرلضعبو رلیدلیا ریسفتهلیسانعم رهطم یبفاش باحتا هدنسهع رک بالا [ اروهط هام
 , رایدلیا ریسفت هلبا رهطمو رهاطیرلضعیورلیدلیا نایب هللا هفلابم تراهط یک نح

 كليا داعيا هدننزو رهق,( رهطلا ) رولوا ىلوق كضعب وبشا ثلاث لوق هدارو سپ

 هاسنک كناط ( نا رهط ) هدعبا اذا ثلاثلا بابلانم ارهط "ىلا رهط لاقي ردهنسانعم
 ھه ( رهطالا ) ردیدآ هبصقرب هدنغاجس یرو ردمدآ هبصق رب هدنلایا ناهفصا

 * لا رهطالاقب رد رهطت لصا ليم كن:؛ددشم یاهو یصف كنهددشم یاطو یک
 رذعتم ها .نوکسو نک اس دعا یس ول وا بلق اط 0 ۹ رهطت رهن ها را



 r" هی رف رب هدنس ۳ نیادم و رددآ هب قرب الف سا هدلپ مات

 یدل وا کد هک ردهنسانعم رادقمو دح هيض كاط ( روطلا ) ردیما هيحالرب
 نالوا سائ هکر ونید هراد هانفو لبا یا روطعلا دمص لاش رود هفاط روطو

 هبصق روط و ءانف یا هراد روط دعلپ هتبأر لرات رد رابع ندنسول وح و هصع

 هانیسروط هلئفاضا هنیرلهلک نینپسو ءانیس هک ردیعسا ثغاط رب صوص هد رف ھيا
 لاعت هلوف یف و [ ءانیس روط نم ] یاعت هلوف ناک ردهدزب اب ز هبا نیئیس روطو
 ندنرکد شیوس ردعفاو هدننیب نیدم ها ماش موفرم لبج هبالا [ نینیس روط و ]
 ردیمسا ید كغاطرب هقشب هدنسهکلوا ماش روطو رونبروک هرلن دیک هتفرط می

 سدق و زد مالیسسلا هیلع یوم ترشح هاگناج انم کرد و هاتس روط لوف لص

 ردب لک دید اتیز روط هکر دیمما ید كغاط رب هدننیب بناچ كناصقا دج هدفیرش

 كلی رات رفح مالسسلا هیلع ین نوراه هک رشود هنبباج ههبق لدجسم ید یرب و
 ید كغاطرب هدنبارت نیملا سأرو رردیا رعبعت نوراه روط الاح ردهدنآ یرادقم
 هدنس هیلبف ملقا مهم و رددآ یغد كغاط رب فثم هرزوا هیربط و ردیعا

 هدناربا هيض كناط ( نیروط ) رددآ هدلبرپ هدنسیحاو نییصنو ردیدآ قارب

 هربط هلیخف كواوو یمنک كناط (ةروطلا ) ردیدآ هدلبرپ هدنساضق كنب رهش یر
 رولوا یاب و یواو سپ رگ ذیس اک ردنرابع ندقئوط لاف نمارپ هکرد هنسانعم
 رونس و دح لصالا یف رووا قالطا «هیهادو تفآ هیرسک كنار ( نیروطالا )
 تیام و تیاغ اقلطم هدعب ردهنسانعم دا یف غلبا ردلیضفت لعفا ندنسانعم

 قالطا هیدیهادو تفآ هلیسهفالع قلوا یهانتم هلدشو یدنلوا لامعتسا هدنسانعم
 یرلهلک نیما و نیروقا هک رلیدلیا لاما قردلوا لقاع مجج ةغلابمو رلیدلیا
 غلب مهلاثما نمو ةيطعلا ىنعي ةيهادلا یا نی روطالا هنم قا لاش ردةعس روب ید

 هرخآ و هلوا یا محملا ىلع رسكتدق و ةينثلا ىلع ءارلا مح حذب هبروطا زعلا ىف نالف
 طرح یقرط ره دارم هکردکمد لإ هدررشاو لوا 2۳9 رع هجرد نالف

 هجرحد ( :رطوطلا ) یدنلوا ناي افنآ یذخام رولوا كجد ردشلوا بعوتسو

 " ندهراب و روط رد هنسانعم كليا یر رارکت هرکصندکدلیا یر یهنسنر هد زو

 هلی كناط ( رهطلا ) یر دعب یرم ینامر یا نالف ینرطوط لوقت ردذوخأم
 ارهط رهط و "یشلا رهط لاقي ردهتسانعم قلوا كاب هلیحف كناط ( ةراهطلاو )
 ید مسا رهط هروک هنناب كحراش جج باو لوالا بابلا نم ةراهطو

 .رهط تاذ ةأرما لاقب یک لاففاو لفق DEAN درک ووا

 پودبا لسغ ندسافن و ضیح یمسق نوناخ هراهطو رهطو راهطا تاوذ نهو
 تلستفاو اهمد عطقنا اذا ترهطو :ْأرلا ترهط لاقب ردلبعتسم هسانعم قلوا یرآ

 ضف



 رولوا زاب قیوط هک روند هناویح و ناسنا نالوا فولجا میظع هدننزو ربرهمز
 *لتع یا رعمطم ءانا لاقب رونید باق شلوط بلابل هدننزو لعمضم ( رعمطلا )
 یدنلوا رک ذ هک ردیفدارم و هدننزو رارعطا هلا هم یاخ ( را رتمطالا )

 ( رخامطلا ) هتسانعم نیطب رونید همدآ كوي یراق هدشنزو ریرهمز ( رب رفعطلا )

 هدشنزو روبنز ( روبنطلا ) هتسانعم ری رونلوا قالطا هبهود هدشزو طبالع
 هند نولوا بعت روتط صف ه6ردیسا دزاس فورعم هدنزو راس ( زانو ا
 ردشفلوا قالطا هیشثلا قی رط) ردکع د یغروق یزوق هدیسراف هکر دی رعم هر

 سلدنا ليم كنهددشم نونویعف كناط ( هربونط ) ردشفلوا قفرصتندن آ رابط و

 تلق هدوجو هدننزو هج رحد با هثلثم یا ( ةرثنطلا ) ردیدآ هدلب رب هدنسهکلوا
 لک | اذا لجرلا ثنط لاش ردهنسانعم كم ماعط ولغاي كي ردق هجلوا ضراع
 ولغای كب هدننزو ج رحدن ( شنطتلا ) رددآ لجرر هر نطو هیمج لقش یتح مسدلا

 ممدلا ا لفش اذا هم نط: لاش ردهنسانعم قش غ آ دودو ندکع هنسن

 ی یتعی ردالیئاب یسیسراف ردنرعم وب و ردمولعم هل رسک كئاط ( ریهطلا )
 هرات هدننزو روح (روطلا ) ردشمالبا نایب یغیدلوا برعم ندن فا وم نکل رونید

 روطدعب ار وط هتسسا لوقت ردیف دارم رابکی هدیس راف ردکم د هعقد رب و هرکرب کرد هتساتعم

 تسارلوق لع هب هنسن نالوا هج رادقم ودح كئیشرپ و رولک را وطایمج ةراتدعبة رات یا

 هنسن کیا و رکذیساک رد هبانعموت ید راوطوروط رونید هش نالواهدنساذح راومو

 یا هروظ یودع لاش ردهتسانعم رادقمو ردقو روند ه هلصافو دح نالوا هدنغلارا

 راط لاق هنسانعم كمك رح یتسهروح كت هنسن رب رولوا ردصم روط و هردق

 باع” ( راوطلاو ) يمض كناط ( روطلا ) ماح اذا اروط روطب "یا لوح
 یسیذاحم راوه و تسار لوق لع نالوا هح رادقفو دح كعيثرپ هدرانو هدننزو

 هدع یا هراوطو هروطو طئاطا اذه روطب البح تیر لوقت روند هثیش نالوا
 لتصتم اهطناع یا اهراوطب و رادلا هذه روطب رادلا هذه لاق و هلوطب ینعب
 هروط و هروط وهف ایش واس "ی لک و اب اذحم وا دحاو قسن ىلع اهطام
 اهد ودح 0 امانف نم اهعم دتع ام وهو رادلا راوط نم وه لاش و هراوطو

 ید و ی ک روط هدښ زو نالوح ( ناروطلا ) رد راج اج هد هلسسک كناط هدن و و

 ااروط و اروط "یثلا لوح راط لاقب ردهنسانعم كفکرح هدنسهروح كنةتسنرب
 هغاط ینعی هروط هک: لوک روئوا قالطا بیش و هی كناط ( یزوطلا ) مع وا

 ردذوخأم ندنوب یربیعت یاط روط هدزعاسل یشحو یا یروط نالف لاق ردوسنم
 ردص وصحهنماقم ین ردلیعتسم هتبانعم هسکو سک یاروط هلتسن دیک اتو یروطو

 ةاره هدناسارخ هلی كناط ( ناروط ) دحا یا یناروطو یروط رادلابام لاق



 رود هنالوا هدانآ بوشاپ هک رکس یار ىلع روند هال وا لالاپو تح نو زوا

 ( رمطلا ) ودعلل دعتسلاوا فیفلنا ماوفلا لیوطلاوا داوج یا رور سرف لاقي
 ( رتطالاو ) هدنزو ریمطق ( ری رمطلاو ) هدنزو ج رز ( ررمطلاو ) هدننزو زلف
 هدشزو بارع ( رامطلا ) روید هلآ درکوب و یوص هدرلنوب هدشازو ندرا
 ېا ییرچ هکروتید هپا یرلکدلبا ریدقت انب كرابعو اب هدننزو رب ( رطملاو )
 هب هردش یذلا طیلنا یا رهطااو رامطخاپ ءاْلا ءانلا رد لافب رووا ريت
 رابطم لع وه هد رب جد ردلئام هش رد الو اف نالف راب ص کر دنداتعم و

 ثیدح رو ردکعد هدنسب رح كني ردپ ه هنسانعم اقلخ و افلخ هببشب لرد هیا

 تمافتسا هجو یننارابعو طفافلاو فتو موقت ینیدح كکيدليا تیاور هنسیوار
 هظافلا ع و ثیدا موق رارید تدح ایرمطلا ما هدرب كد ليق مآ ءرزوا
 ناک اذا رامطم لجر لاقب رونید همدآ نالوا ریک باوئاهنهک اءاد رامطمو هنسانعم
 وزاپ هک روند هتسهفیح# دفاک دواي یرد ( راموطلاو روماطلا ) رابطالا سیال

 یرادغاک هیاقوو همانزور ررکوب بورود هکردقجهلوا هغی ینالوط دارمرولیژاب
 هدننزو رکس ( رمظلا ) رولک ریماوط ییج كراموط ردذ وأم ندنسانقم افشا یک

 هدننزو لیعفت ( ریمطثلا ) رد هنسانعم سصنعو لصا هدننزو رونس ( رومطلاو )
 یهدربو هاوط اذا "یشلا ربط لاش رد هنسانعم ثكکوب بو رود یک راموط ییهنس رب

 هلنیتعش ( ةرمطلا ) مهروتس اوخرا اذا ملوي اوربط لاق ردهنسانعم كمرویلاص

 ةرط ىف كلذ ناك لاقب روئلوا قالطا هنلوا كنماکنه قلناوح هيسهدش كار و
 كلهج و كبرغ ىف یا هيف تنک یذلا كرمط ىف تنا نولوقب و هلوا یا بابسشلا
 رولوا قو لوهحم ءرلنآ هنماکنه لوا ماع لاوحا هکرهذوخأم ندافخا راتوبو

 رد هتس انعم تراطش و تدح لا همه نیغ برق ردطلغ ی رل هەن دلدهح و هدارو و

 یا تارعطلا .ممعزا لاقب هنسانعم تاکلهم هدنزو تاندحم ( تارمطلا )

 كنءمه ( رانطالا ) رونلؤا قالطا هغاط ییا هدننزو الف ( رمطابا ) تاکلهلا

 سرفلارمطا لاقت ردذ وت ام ندنسانعم ءافخا هک ردهنمانعم ققوص تل آ هج رف راک
 ANN ما روش نب عاقعق هليڪف كيم ) ریماطم ) هبعوا اذا رعطا یف هلومزع

 پوبارهص ندنسهسک ۱ هبهباد هدننزولاعتفا هللا اط دیدشت ( رامطالا ) ردیعسایسرف

 (ةرمطلا ) هبكرو هارو نم هياغ بئو اذا هسرف ىلع رمطا لاقي ردهنسانعم كح

 یسهدوک و هګوزوا ولع رک یعروق هکر وند هناویح یشید لوش هدنزو ر طعم

 ٠ (زارعمطالا ) قلخا ةقلوم ةددم یا ةرمطع نالا لاق هوا کو دنوقو ولكن رد
 لاقت ردهنسانعم ثمعت | ردق هحل وا لت یسهدعم یهنسن رب هدنزو رارعغقا

 ( ریرععطلاو ) هدنازو طبالع ( رحامطلا ) التما یتح برش اذا لجرلا رععطا
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 هب یرقوب ندیغاشا هرفط و هب یعاشا ندب رقو بوث و ضعبلا دنعو ردصخا

 قوف ىلا ناک اذا رفط لاقی و قوف نم ناک اذا لجرلا بث و لاقب ردقما رهص
 ( ربغطا ) روند هغیق ها نالوا هدنزوب دوس هکرد هتسانعم هرثط هرفطو طال اک
 اریفطت سرفلا رفط لاقم ردهنسانعم قار دخ ندرب ك.ک و یرب هدننزو لیعف

 میس روفیط و ردیعسا شوق كحوکرب هدننزو روحد ( روفیطلا ) ارفاط هلعح اذا

 هرزوا ییوصت كحراش ( رافطالا ) رد رلعما كن راب انج یاطسلا دن زاب هيف وصلا

 هل[ ینلوف كنآ یتغایا نکرادا بوکر مدآ نالوا بکار ها هدشزو لاعتفا
 رفطا لاش ردندب اعم رییسق یدنح ردیسهویش كرام کر دهتشانغم كغ بوروتک,

 ( رمطلا )بك ارال بيع وه و ام غفر ىف هیمدق لخدا اذا ارافطا هسرف بک ارا

 تابلانم | ربط "یشلا مط لاش زد هنسانعم كلا نفد هار ریز یی هنسن رب هدننزو رغ

 نابط و روبط و ربطو هأبخ اذا هربط لاقت ردهتسانعم كل رکو هتفد اذا لوالا
 لاق ردهنسانعم قمارصص هکسکو لوق ىلع قمارص هبیغاشا هدننزو باتک

 ربطو یولعلا یا ءاعسلا قوا لفسا ىلا بو اذا ارابطو اروبطو ربط لجرلا ربط

 ار الم اذا ارط ةرومظلا ربط لوقت ردهتسانعم قمردلوطا لا هر نمرومم
 لاق رولوا شمارصص یرقو هک ایوک ردلتسم هنسانعم قمرابق بوشیش هرایو

 لیحرا ربط لاقى ردهنسانعم كفلتدش یسیرغآ شید و تنا اذا حرلبا ره

 هنسانعم كليا تحایسو بس روطو هعح و جاه اذا لوهحا ءان لع هسمط ىف

 كنار هدننزو ماطق ( رابط ) ضرالا ف بهذ اذا اروط لج لا ربط لاقب ردلمعتسم
 (ةروہطملا) عفن سه ناکم یا رابط نم یوه لاق روند هعفترم ناکم رد اج هد ری

 یسهلوقم ثابوبح ضع هکر وند هسه ز رب ز نالوا هدتلارب یم هلوقم نرو باد سس

 ( ماطلا ) ضرالاتح ةريفطایهو ةرومطاق ماعطلا ابخ لاقب راردبا ظفح هتسن

 ةفلابم راد ید اط نب ماط رونلوا قالطا هیهریپ هلتیسانموپ ردکعد ىج ار چک
 دوجوییو لوهو دیعب یسیدنک و یردیو ثوغربلا یا رعاط نب ماط هرهسا لاقت
 (راطتانب) هوناووه لوهجم دیع یا ماط نب ماط وه لاق رولوا قالطا هیسک
 (رامطاتنا) دیهادلا یا رابط تان ف عفو لاش ردندن را هرنک كن هیهاد هدننزو ماظق

 رد هنسانعم قم رابق بوشیش وضع رب هلنیتعف ( ربطلا ) رول واقالطا هغاط صب کیا
 یکسا هلی رسک كناط ( رمطاا ) تمرو اذا عبارلا بابلا نم ارمط هد ترظ لاقب
 هتس هل وقم مارحاو ملکو ابا كريو هنهک نالوا شامل وا جس ندکو لوق ىلع هو

 رد هنسسانعم ربط دو هدننزو روفصع ( رو ریطلا ) رولک رابطا ییج روید,

 ایش کالعال ناک اذا روربط لحر لاق رونید همدآ اون ی نایلوا كلام هعيش ریو

 یراقایآ لوق ىلع هنآ نالیک د رکو یو یوو یک قارقش روند هنش وق یرآو
 | یی و دع هنآ نایک دید یوم و یک قار غ رو وتو[
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 هزر ( ةرطرطلا ) ةداع یا ةئسح 2 رطم م4 لاش ردهنسسأتعم هروئو باد ابر

 لجرا رطارط لاقب ردهتسانعم كلبا فاذکو فال هدوبیب هل ژاغوبشو هدنزو
 اذا هأسب رط رط لاقب ردهنسانعم قم رفاپ نوجا قاس ینسف نویقو ذمرط اذا
 ثزواجم همرکم تیب همدآ رب رد هدک وم سما هک ھی كراط ( رطرط ) اهالشا
 ردقفلوا مسر هدنسهدام روط نالوا باوص هدمدنع مب نکل ردکید هليا ماود هرزوا
 غابا مرلنآ یخدنب هل رللبا تب هدنسهدام فهاطم .وبشا یراریغ و یرهزا اماق
 ككغا كک را هیرمصف كفلا و ىم كلاط ( یرطلا ) مدلیا عالاو هين هنوکو و

 ةرورطء یا ید رط نان لاقب روند هکشا یشید ییدلیا درط بوش ود هنسهکا
 هنهش نی لیع هدننزو صم ( رطلا ) ردیدآ هدلب رپ هد هیقب رفا هلیعض كناط ( هرط )
 دولوا فصو هبطفو مشخ نالوا اما بجوم الب رطمو ردیمما یسرف كنهسک ما

 دف دف ( رط رط ) بجوال ايفو هعضوم ريغ ىف یا ارطم ابسغ انیلع بش لاقي
 ( ءار رطالا ) ردهدلبرپ هدبرغم هل رسک كنهزمه ( هری رطا ) ردعض ومرپ هدماش هدننزو
 یرو رطا لاق ردهنسانع» قوا تم ندبضغ دوخای ند همی هدننزو ءالیلحا
 هساک حف كيج و كناط ( ةراهجرطلا ) بضغوا هنطب نم ءالتما اذا لح لا

 عیطلابهدنزو نارفعز هلا همم لاذ ( راذمرطلا ) ردیعما هیرمشم هنوکرب هدنز رظ

 راذمرط هناف غصنال لوقن رونید هصض زاغوب شوب لوب هب ینعچ فاذکو فال
 هلا قون هنسکوک كمدآ رب هلیئوکس كناز و یحخف كناط ( رزرطلا ) فلص یا
 زكللاب هعفد اذا لوالا بابلا نم ارزط هرزط لاق ردهنسانعم ققاق هوا بوروا

 راعج ( یسیطلا ) ردپرعم یسراف رز روشنید هیهطوا هیفیص هلنتحف ( رزطلا )
 كنبع و یحف كاط ) رعطلا ) ردهنانعمو ید لسیط روید هوص قوح هدننزو

 اههماج اذا ثلاثا بابلا نم ارعط ةارلا رعط لا ردهنسانعم كليا عاج هلیوکس

 هلها کا و رب قح رغب هکاردهتسانعم كاا روبج همکح یمدآرب او یضافو
 رفت ( رغطلا ) مكللا ىلع هربجا اذا یضاقلا ءرعط لا ردنرابع ندکلیا موکحم

 لاقن زدهنسانعم كلا ماحعفاو لوخد اورپ ین نسروتسد هنیعج و سلجمرب هدننزو
 ۰ ردیدآ شوقر, هدننزو درص ( رغطلا ) غد اذا ثلاثلا بابلا نم ارغط میملع رغط
 . هکرتد حراش ردفرع ندن آ راغیوط هدیکرت ارهاظ هلک كناط رولک نارفط یعج
 موس هرزوا هیاطلس ربشانم ردهیما هک یسهک ارفط نالوا عالم هي هداموب
 ( :رفطلا ) رولوا نمضتم ینبقلو مسا كناطلس کن دتزابخ نددص وضحم تمالع

 نهنتسن كکون یک راود هدننزو دوعف ( روفطلاو ) هلیوکس كنافو یحف كناط

 یاتثا پابلا نم اروفط و ةرفط طناخا رفط لاقي ردهنسانعم قمالطا بوبا رج
 ۱ ندوئو هرفط هروک هب رانا راسو كحابصم هکربد حراش «ءاروام یا بئو اذا

 أ رد ضخا
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 عب یبیداو ةرطو لدا اذا بوبسلا رطا لاقب ردهتسانعم تان هویشو زان یسق
 # ةلعا كاف یرطوا ی طا * لئلا هنمو ردهتسانعم كمك بو ريص یرانک كنهرد

 یعر هدرار زود یرءود اعاد یدیاراو یس هیعاررپ كمدآ رب هک رد وت یأشنم ئالثم وب

 داريا یرون م مالک کا نوک یحاصدود یدل نیهزاو لرز وف و تر بوذآ
 کلا ارجو یعر ید هدرارپ برص نالوا هدنرارانک هرد یرهود نس نعي یدلیا
 تشرد كنمرلقایا ناب وج یدارم نسزلوا هدرزآ هلغلوا كرلش وپاب هدکرفایا كنس
 یراودراضعب و كليا هوي ورا, یرارطا راسعیو ریرامشا یوا هدر طلخو
 یانعم نالوا بوصاو برقا نکل ردرلشلیا لج هنن رانعم كمردکرب بویلپ وط

 قوس کا هلا راعشا ینرادتقا یدآ 9 ی هددشما موقم لثعو ردلوا

 ی شو هدد دلیعف كناط ( ةر طلا )رول وا برض هدنعف ومكلبا !رععاو

 قلا لاش روند هكا هبک لمس آ هعفد رب هب یشد راو روند هوضع نانلوا

 رونید هنباج نالوازسقاجص كب و هلیعط كناط ( ةرطلا ) ةدحاو ةعرقب یا ةرطب
 هل تدهال یذلا هساج یهو ةنسح ةرط هل بوت لاش ندن وام ندنسانعم عطف

 رهو هربفش یا یداولاو رملآ ةرط یش ذخا لاقب روند هنسییف ك هردو كياجو

 نالوا هدههبجو هفرحو هفرط یا هترط عطف لاقب روند, هنرانکو هنجوا كنيش
 هد را لاقت نوجع#:دل وا هتخاد رپ ف واک هد دازوا روذلوا قالطا هحاص افلطم

 ' نالیکح هلیسهلوقم نادالق هدنرارانک كشافو بوئو هیصا یا هفیطل ةرط اهل
 "روند هنس هطناج قیزاو روند هنفڪس یس هل وقم سلطا نالیرب وح هنفا رطا و هب هباشن

 قلخ یرغوط هنلب ندنرزوا یرلکروک كنم كشا رالا ةرطو هنسانعم هدازم

 روند نات رط هراطخ نالوا هدنفرط ییا رولوا فلاح هنن ول هک روید هطخ شیلکچ
 باعسلا ةرطو رارټد د هدح هک ویو هیفتک لعناتطخ یه و نت رطوذ راچ لاقب

 ۱ ندنروسیک هدنراههبح در ربق هزا ةرطو روثل وا قالطا هنس هش رط باب یال وط ۱

 ثوسک یسهلوقم سفو هیقن هک رونید هنسهمطق فاز نالوا رعت لک اک شاسک
 كسعو وبشوخ یرکدد كمار هیهاکو رولوا نايا یک شاخ یاغت ندنرل لآ

 رولک 1۳ یج كن رط و روس د ید رو رط اک او زاردیا هکراب کو ندنکرب

 هدشزو روس رس ) روطر ط)ا ) هل رسک كناط رواک را رطو یک هردو ررد

 هنن وسک شاب هنوکرب و لیوط قیفد یاروط رط لح ر لاقي روند هم دآ نوزواو هح

 هنفلق وط یزاغوبو یک یهالک هک ارت ضم و یولوم رولوا نوزواو ها هکروتید

 هدنزو نایلص نا ( نای رطلا ( روید هیسک دوجویو فروض ندا دخ

 تك. اط یعض كهم ) ةرطألا ( UGA ناوخ رود ید یس کروند هنسیساب ماعط
 بس
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 ةر مع" وترمعط و ریمل ءامسلاقام لاقب روند هنسهچ راب دول وب هجناو هجزآ ك
 لافیرونید هبیثک ین داف وب كب هدنزو طبالع ( ماسلا ) باسلام عطا یا

 روند هثیش هجزآ كب هلی مک كبو كناط ( :رمعطاا ) نیطب یا ماس لجر
 هدننزو رو رعط هللا هجم ىاخ ( رورفطلا ) :رعش یا :رمعط هسأر یلعام لاقي
 کروند هبسک لود و روید همدآبیف و رد رپ راعط ی یدن وا کد هکر دیفدا مو

 افثک الو ادلج نکیماذا رورفط لحجر لافی هلوا ناجا رکو دنکه لو كالاچوتسج هل
 هدننزورخاف ( رضاطلا ) روید همدآ ناولانو فیعض هدنازو جب رحدم ( ررشطلا )

 ( ریراضظلا ) روند هدول وب هج هقفوبكب هدنئزو رحم ( رغطلا ) روتبدهدولوب ءایس
 دولواقالطا هساب شاب وا عقب ندهفلتخم سانجا و یدنلوا رک ذ هک ردیعجج كرو رفط
 نکشاو یوص هلی كناط ( ةيرافطلا ) سانلانم ةباشا یا ریرافط ءءاج لاقي

 كناظ( ناتسرافط ) هقشف ةهراف یا دی راغط ناتا لاقب رولوافص و هبکرم یشید

 هیدیدشتكنارو ىق كناط ( رطلا ) ردعفاو هدناتکرت هدلب وب رددآ هدلب رپ یخ

 اهلشاذالوالا بابلانم ارط لبالارط لاقی ردهنسانعمتمرتوک بوروس كب یرهود
 لبالا رطلاقی رد هنسانعمقم وق هلو بویلپ وط یهود ندیکق ثغاط و ادیدش اهفاسو

 رد هنسانعم كلبا نیکسک بویلی ینسهلوقم قاحمب ررطو رطعو اهیحاوننم اهمضاذا
 نامیلبلا رط لاقي ردهنسانعم ثایا دید یاب و اهددحاذا هربغو نکا رط لاقي

 ثاسلارط لاقی ردهنسانعم كغروک یرلحوا بویلش هک تاب ندریو هددحاذا

 هنسانعم كلرت ينيب كنالغوا هزات كلذك علط اذا یناشاو لوالا بابلانم ارط
 هقشاذا بوش رط لاقب ردهنسانعمقمرایو علطاذا مالغلا براش رط لاقب ردلبعتسم
 ندنو قالطا رارط هبیجسک ناي هعطق اذا "یشلارط لاقب رد هتسانعم كسکو
 هسلح اذا "یشلا رط لاق رد هنصانعم ىلا بوياق 4م رقن رب یهنسنر و ردد وخأم

 لاش رد هنسانعم كعشود و هیطلاذا الف رط لاق رد ةنساتعم یمروا رام 4ه رهحو

 كلاوپح یسهلوقم كشاو هود رطو طةساذا نر روب زم ا نیبابلانم | رط ےطسلانمرط
 اخ قفط لاقت ددلعاف ینعب رونید هترلپ وت نالوا تبان ندیکپ هرکصندکدلکود
 شفلتککبونلی هدنزو ریما ( ریرطلا ) لسانلا هرغشو هربو یاراجلاو ریعیلا رط
 هنالغوا نیلرت ینیب زونه راطو رپ طو ددحم یاری رط نانس لاقب روند هپ ولمان
 بوخو اقلشوخو ةبراش رطدف راصاذا راطو رب رط مالغ لاقت رونلوا قالطا

 ( رارطالا ) ءاورو رظشوذیا ربرط مالغ لاقب روستلوا قالطا هب وب رظنم
 رد هنسانعم قم ردنفو هطقسااذا الف طا لاق رد هتسانعم كم روش ود هل مک كره

 بوبمو هغطقاذ | "یك ارظالاقب رد هنسانعم كعسکو هارغا اذا هيلع انالف رطا لاقب
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 سصح ( طلا ) ردب رلتشیعم رادم كن هیداپ لها هک روند هنغای و هنکوب كنیکو
 اثطنیللا رئط لاقب رد هنسانعم قاغاب زو دوس هدننزو دوعق ( رونطلاو ) هدننزو
 رونیدهنالسرا هدنزو راطبب ( رانیطلا ) ةرثطاذ راصاذا لوالا بابلام اروئطو

 هدننزورصق ( شط ) ردهانعموب ید راشط هلی دقت كنان یک بابذ روند هکشیسو

 ن دز ندنسلسق رشق هدشزو هيب ) هب رتط ( ی رب ندنسرلسق دزا

 قلا هی ۳ زه ( راثطالا ) رديعسا یسهدلاو: عاش مان هب رثطلا

 دددآلحررب هدننزو هردیح ( هرثیط ) اورثک | اذا "یشلا او طا لاقل رد هنس انعم

 ینسهلوقم كاشاخو راخو لرح نشود هزوک هدننزو رع با دلم یاح ( رعطلا )

 هتم راذا ثلاثلا بابلانم ا رعط اهاذقنیعلا ترعط اش ردهنسانعم ق٤ آ هشط زوک
 ییدلیا ناتخربرب زسناعذاو اهعماجادا ةأرلا رعط لاقب ردهتسنانعم كليا ع اجو

 هفلقلا لصاتسا اذا مالا رعط لاقي رد هنسانعم كسك نوت سی رد كفحوج
 . یاثلا بابلانم ارعط لج رلا رعط لاش رد هنسانعم قماضوا هنتلع راو ناتلناق

 هنا هک روند هزوک لوش هدنزو هرورض ( ةروعطلا ) راعط هسشق راصاذا

 ةروعط یهف اهاذق نیعلا ترعط لاقن هلوا راثآ همشط یتسهلوقم كاشاخو راخنشود

 كسک هما ینتسی رد كغجوج نالوا تنس یدو هل سک كنءهزمه ( رابطالا )

 هدننزو رخز ( رمعطلا ) ةفلقلا لصاتسا اذا ماعلا رعطا لاقی رد هنسانعم
 هلدشو جر هکردیسا كعونرپ ندع ردص ریحز هدننزو لاعس ( راعطلاو )
 ع و وهو راعط و ربط هباصا لاش رد دنعا ونا سفن قیض رول آ قلوضص ندب رقو

 هناویحو ناسنا كالاچو كاچ هدنژو روبص ( روعطلا ) سفللا هيف ولعب ريح زلانم

 روعط سوق لاقی روند هیاب ندیک قاریا قواو می سس یا روعط لجر لاق روند
 روند هاي نروس قاريا قوا یخدوب هدننزو ربنم ( رعطملا ) یرلا ةديعبلا یا
 یا رعطم سوق لاقن,هغلابم رووا قالطا هقوا نروس قارباو روند هنالسراو
 لوش هدشنزو هسنکم :رعطلا باهذلا دیعیلا یا رعطم مهس لاقب و یر ةديعبلا

 هرعطه برح لا هلوا ردیاعفد بروکسو ورک یرکسع هکروشوا قالطا هج

 لاه ( ةرعطلاو ) هلنیتخف ( رعطلاو ) هدسننزو رحم ( رعطلا ) نو ز یا
 هی رفع ( طلا ) «دننزو روهظ ( روعطلاو ) هلیط كناط ( ةرورعطلاو )
 ة عط و رعط و رعط ءامسلاام لاقي رونید هنسهح رار د ولب هحزاو هجا تیاغب هدننزو

 شادازوا هدننزو مرکم ( رعطلا ) باصسلانم حطلیا ةیرعطو روعطو :رورعط و

 قمارجص هدننزو هجرحد ( ةرمعطلا ) لوطم یا رعطم لصن لاقي روند هب هتسن
 ءاقسلا رمحط لاقي ردهنسانعم یقمردل وطو بثواذا لحرلا رمعط لاقت رد هنشانعم
 ریبطق ( ریمعطلا ) اهرتواذاسوقلا رمعط لاقي ردهنسانعم قمروق یاب و ء الماذا



 هروطب سالا هراش لاش ردهنسانعم كالا نایزو رزم هدننزو رف ) رعلاو (

 رد لبا طلخ هب هب ای یواو فوم کر ید حراش هر اذا اش هردو اروش |

 بوای رپ ویف یشا ندعوج تدسش هوخاب نده رش محو «دننزو لفت ( رولا ) |
 بلکو ع ولباوا برضلا عجو نم یولناذا لج لا روش لاقي ردهنسانعم قلرو |

 روت لاقی ردهنسانعم كلبا دایرف هلیبس قلجآ ناویح یسهلوقم نالسرا و دروقو
 نب هلی ۵ !داش ( ةروشلا ) ع وبا دنم حاص اذا بلعثاو دسالاو بلکلاو بئذلا

 روند همدآ لیلذو رقح نالوا تیثرح و نٺاشو عفو ی و راتعاو ردف سالا

 رد هنسانعم هسکو سک هل وکس كءنمهو ىم كلاط (یرّوطلا ) ( لا ءاطلآ لصف |
 كلبا واترب هدننزو رمص ( رمطلا ) دحایا یرط رادلاباملاقب ردص ومع هنماقم ینو ؛

 لا ردهنسانعم كفل" ريكو زفقاذا لوألا بابلانم اربط لج زا بطلاقب ردهتسانعم |
 N OYE اربطلاش رد هنسانعمقعشآ هغاسسق رفبآواتخا اذا لج ر لار مط |

 ربا هدننزو نامر ( رابط ) رونید هلنکر رب ٹکشوک هب میک كناط ( ربطلا ) |
 هلیع و یرعرف و ربک كرا هد هراض تاد رفم ردیمعا ریخت لوک رب هی هنحاعا |

 هدنرسن ردیعسا یسهبصق كنبلایا ندرا هنیتعحف ( هب ربط ) ردلوک ام ریغ هک رد نیم

 طساو هب ربطو ردندازوا یناربطلا دجحا نب نایلس مساقلاوما ظفاح رونید یناربط

 ردموسیمهدنلی ز فاک ( ربط ) رونیدیربط هدنتتسن كن و ردیدآهبرق رب هدن-اضق
 ناقنون هنم رکید هکردیسی رب درهش ییا عقاو هدنلایا سوط هیعفكناب ( نارباط )

 ناريا ( ناتسربط ) ردیدآ هدلب رب هدنرونس سموق هلاححف ( ناربط ) ررید
 ها سکو یصف كنارو یحخف كناط ( زابط تان ) رددآ هعساوتلایارب هدنسهکل وا |
 هد زو یی رع ( یربطلا ) ردذوخأم ندنسانعم بوئو رو وا قالطا هب یها ود وتافآ ۱

 اثلث وه و اي ربط نز نولوش رووا قالطا هن رادقم نالث كمهرد رب هدهیماش تغفل |

 یا ردّنط مهنیب لاش ردهنسانعم روشو رش هدننزو لجرفس ( ردنطلا ) مهردلا
 نوکت هدنرافوج كن رلسشماق دنه هکردیعسا اودرب هلیحف كناط ( رمشابطلا ) مش
 هدنحم|كندمافو ردقح هلوا لوک نالوا لصاح هرکصندفدقاب ینرلکوک لوقلع ردا

 هل رب یر رلشماق هلحایر تدش رولوا ریدتسم هدنلکش مهزد یرلموغ و و یرالو, نالوا ۱

 اضعب و رد و رینابط شضعبل ادنع رردا قرف یرلل و لوا هدقدل وا قرن ندهداصت

 كلهم ءانو ىح كناط ( :رئطلا ) راردبا طلخ ینرلکک قرنحم كنشاب نویق اکا

 ربمخش زونه هک روند هنغیق هجا نالک هن زوهدقدلدانیقو هدقدناقلاچ دوس هلیوکس

 هرثطو رلرید ریثرس هدیسراف روتلوا رییعت یزو دوسهک وب زلوا یغایءرک ھهغماغلوا
 شام تعسوو هافرو روند هپ وص ظیلغو روند هنوصوب و روند هروماچ هايس |

 كنویفو شیعلا دعس یا شاعاانم ةرثلعو شاي رلانم :رثکیف لزب ۸ هنمو ردهتساععم

 ۰ كليو



۰۰۹۳ : 

 هکروتید هلام نالوا لئاز لوش هدننزو باک ( راغضلا ) الازه هتل توضنا
 قوفو هدوع یب رال ناک اذا رام لام لانش هیلوا لومأم یتدوع هننحاص درب

 هول ريكو فیوستاذ ناک اذا راعض ةدع نا و او دهدعو ننه یره اتو
 زس ەد ودع تدمو نایغ فالخ راغض “یش لاق ردیلباقم راکش آو نایع هک روند

 ردیدآ كناکمرب رام و لحاالب ناک اذا راض ند لاق رولوا فص و هج رۆن نال وا

 یدیاراردا شتسرپ اک ١ ینوق ها سادرم نب سابه مالسالا لبق هکردیسا كتبربو |
 هدشازو راب ز ) ربع ( دیدآ كغاط رب هدند الب سيفون 4چ كداض ) 2 (

 هدننزو هرم ( هرعضوتب ) ردیما كغاط رب هدنسهکلوا ماشو عض ومر هد رق قشمد

 ةولصلا هیلع ىدا هلا لوسر ترشح كيب هکردبتعاج یرمغلا هيما ی ور

 ىر نامر هلیعف كراهمو دراداض ( نارعوضلاو نآ ریضلا ) هنع هلا یضرو مالسلاو

 نکلبف هکردنیمسا یسراف نار لوق ىلع ردقح هلوا یتکلسف ناب هک ردندنعوت
 هدنسهکلوا دج هدننزو نارکس ( نارض ) روید مرفسهاش هدرسراف ردیرک دید

 نافع ( نارعض ) ردندهقیقد راجا یرجث هکردیدآ تاب عوربو ردندآ یداورب
 ردشلبا سر ود ردیمما كبلک یشیدرب هلکلبا طاغ یرهوح ردیعسا بلک رب هدننژو

 * هعزون ثیح هنم نا رعض باهف * ردو تب ییدلیا دارا نوعا داهشتساو

 رتمش إيف كنهددشم مو ىم كداض ( رتمضلا ) دجلا ریحلا دنع كراعلا نمط
 ( ررعضلا ) روند ههدآ نامششس یربا یسهثجو روند همدآ رکتمو نیبدوخ هد زو

 | یدوحوو رونلوا رییعت رو رونید هر كب یعاربط هدننزو رفعح ها همحم یاز

 | هدنزو جربز ( رزعضلا ) روند هنالسراو ردندآ هقانربو رونید هنولاخ نبلاق

 لاق روند هنەود كکرا اناوت هدننزو طدالع ( رزاعضلا ) روند هیهقاناناوئو یوق

 قاوا نشخو ظیلغ لحرب هدشزو هجرحد ( ةرزعضلا ) ىوق یا رزامض ربعب
 كنهود هدننزو رمطانق ) ربط اعضلا ( ظاغاذا دال الع ر.عض لوش ردهنسانعم

 هدننژو رفعج ( ربنض ) ردیرارپ ینیدلو تیاهن یلیس هکرونید هنیرافرط یغاشا
 لحرلا راض لا ردهتسانعم ققجآ كب هدشزو رود ( روضلا ) رددآ لحررپ
 (راوضتسالا)روئید هیاخم هایسهلیض كداض ( روضلا ) ادیدش عاجاذا اروض روضي

 ( روض ون ) خم رسا ادا قلا تر وسا لاق رد هنا كنس وک ینا رفص
 هنسانعم ةافيس روند هب هغب ولبق هدننزو رهق ( ربضلا ) ردتعاج رب هدننزو رود

 نالواقلایف فلاحم هنتلبحو تقلخ لصا كفاطو زونید هنسهرو یرقو كغاطو

 فلاح لیلبانم هعقیلا رهضلا برعلا نال یرمسض دقعم كفلّوم رونید هنسهعش
 ( رهاضلا ) رددآ كغاطرب هدنم رهضوردشابا نايب اهضاو هليترابم هنول راس اهنول

 هدنزو روح ( روضلا ( روند هه ردو روغن د هنىسەروي یرفو تغاط ید وب 1

۱ 



 ۸۲ ۳ Air OS / et او یر DA ا وا

 ۱ ا ی قم ۱ )۸ ۲ ۱۱۳۱7

 لرایاداو لدو كر هشا لبو نوزومو زود یراق هک روئید همدآ لوب هد زو

 | «دشوم میام نطبلا مهلا یار لجر لاق یک یبسورم هوا فیطل و
 لاش رولوا فصو هنآ نالوا لغشقاإ فا وا درهجا یرلککش افو روند هرم
 ۱ ردغلبا در سه نیبحاطا قیفد ج راش نتحاسخا نیفد ناک اذا رھ سز

 رامطا دنور د هک رد هنسانعم رمو قیش یار ناکم لاقب روید هرب راط مو

 | هدش زوربذا ( ریهضلا ) ردیدآ كفاطرپ هدنراید دعسونبو رک ذیساک روید هرس ناثوا
 هدنورد لباذ یا ری بنص لایقب یا ندیرو روثوا قالطا همزوا شلوص
 | ففولا قیفد هفلوا هدبلق نورد رونل وا قالطا هرطاخ لخادو هرس نالوا رامضا

 یا اذکیریهشق لوقت یک ربارمم و رب مم رولک راع ییج ینبم هنسهفالع یملوا
 كنءزمه ( رابشالا ) رددآ هدلب رپ هدنراید ناسع ریو یرطاح لغخادو یرسق
 هکر دندانعمویو ءافخا اذا ریغطلا فضا لاقب ردهنسانعم كلزک ریعش رب هدبلق هلیرسک
 ضرالا لجرلا رضا هدکدلیا د وانو بیاغ هلئوم دواب هلتیفو رفس یدآرب ضرا

 رفا لاقب ردهنسانعم قم ردنارب ی آ راضاو هنسانعم توع و ارفسب اما هثیغ ررید

 هنسانعمقمردشارا یکیک رکی نس هوا كنهنسن ربایو كربخ رب و ارماض هلعجاذا سرفلا
 هاصقتسا اذا *یشلا را لاقب ردیا ماض ی آ هک ایوک ها ریقتتو شیتفت ردلبعتم
 نسا كاژرج نلعافتم نالوا ی ازجا لماک رع هدنحالطصا نویضوع رامضاو
 ۱ کرد ج راش رولوا لوقنم هنیژوزج نلعفتس هک ا رونلوا قالطا هکلیا ناکسا
 ردناکم مسا ندرامضا هدننزو مرکم ) رضا ) ردلک د هحوم صیصخت 4ماک یرامضا

 منا ندلاعفنا ( ریضتلا ) رونید هرس نالوا رامضا هدنورد کرولوا لۇمفم مساو

 لاقب رولوا فصو هام شعوط زوم هفعروق بولیکح یا و بآ یخدو ردلعاف
 ۱ قار قمار ینسق تآ هدنزو لیعفت 1 ریضتثلا ) ءوام بهذ اذاءرمطتم بیضق

 | اطدقم هدقدلوا كحهدیک هح قارا هرزوا روک ذم هجو هک ردهتسانعم كلا
 | سا كرهیلبا لیلقت هلم ردت هاب رللوا شمردنلواط یک ی رک ها هدای ز ینفلع
 | اذا اریعضت لیللا رض لاق )ردا هلکرکس بوردزک نوکرمو پودبا در هنفلع

 ۱ ANE اهدر مث نیس یتح اهفلعاذا ىنعي نمسلا دعب توقلا اهفلع
 ۱ لیرنت هل ال زی تلآ رونید هعضوم قحهردنارب تآ هدننزو پارحم ( رامضملا )

 ةياغلا یا رامنضا!ف سرفلا یرج لاق روالوا قالطا هننادیم یشوفو ردستغوا

 ) ربطضملا ) ) ردقج هلوا نادیم هلیس هقالع تیلکو تیودرح هاغ هدارو قابلاق

 | یشزید قیص كب هکر رونبد هب وجنا شلوا هتسوب یرب ردلعاو مسا ندرامطخا

 یسیرد كنهدوک هدسزو لعف ) رضا ) مضنم ,طضم ولول لاق ردقح هوا

 اذاههحو رعضن لاق رد هنسانعم قفلقشوات هلن رب یر EIN هل دس قلش را كب

 تعضنا



۰۹۱ 

 كمروا ینسهلوقم ناطیقو چاصو بثو اذا یناثلا بابلانم ارفض لج را رفض لاقی
 كکو ناغرواو بیاو ضع» لع هضم ج اذا رعشلا رفض لاش رد هنسانعم

 لج را رفض لا ردهنسانعم قمرووب بولیو هاتف اذا لّبلا رفض لاقب ردهنسانعم
 ی راردنا دن یی هود و | هکرونید هسا شل روا لوس رفض و ییسوا دع اذا

 لیقو حاص شاروا هتسد رو مان وط ریو هلنیتع روک رفضو روفض یبج ردل وعفم
 ندفا رطا هکرونلوا قالطا هغلموق لوشو رونلوا ربیعت وکروا هک روند هنسهلوقم
 یکپیا شلروا بولغی قصع هرزوا یربیرب لوق ىلع هلوا شاوا میظع هلککرب

 ج رکو نیسج رفضو رولک روفض یج رووا قالطا هغلموق نالوا دقعتم
 رک یکراود نالیرب وح هن رانک هق رح هص ی ردلمعتسم هتسانعم قعان واي زسقڪلابو

 نطو سلک الب ةراعخ هاب اذآ ءانبلا رفض لاقب رولوا ریبعت كمروا راود
 اذا ةبادلا مف فاعلا رفض لاش ردلیتسم هتسانعم كابا اقلا فلع هنر مآ كن هبادو

 هعج اذا هو رعشلا رفض لاش رد هنسانعم قابوط بردک رب یحاصو هاقلا

 ) ةريفضلا ) روند هسا قج هل وا دن هود یک رفض هدننزو باع ( رافصلا )

 كضرارب هدلحمان قیقعلا یداو هریغضو روید هحاص هتسد رپ شلروآ هدننزو هیفس
 نالوا دقعتم بولغب هرزوا یرب یرب خدو هدننزو هبحرف ( ةرفصلا ) ردیسا

 او رفاضت لاش رد هنسانعم قعشامدراپ هدنزو عافت ( رفاضتلا ) روشد هغلم وق

 دعق لاق روند هتسسییق لوک د هدننزو ریما ( ریفضلا ) اورهاظناذا مالا ىلع

 لو هد زو راطتق ( راطنضلا ) ردذآ تعاطرب هدماشو هطش یارعلا رفشق

 ( ریضلاو)هلیعخ كداض ( رعضلا ) هلوا تئیه شحومو تقلخدب هکرونید هرلک هجوق
 روند هفعشپای بوکوح یرعا یرلنراق بویلشرا ناویحو ناسنا ردرلبسا هلنیتعط
 رد ردصم هد زو دوعف ) روعضلا ) نطب قالو لاره یا رمو رع هيف لاق

 اروض رضو سرفلا رعض لاش رد هنسانعم قعشای یرحا نراق بولحا لب هلقلقبرآ

 ناویح هروک هننایب هدرئاصب كفلوم هنطب لو لزهاذا سمالئاو لوالا بابلانم
 كجا قاری و قمردنارب هدیکرت رول وا هل اعا هکلب تبویلوا ندلاره یروعض د كزوسق

 كرلتآ نالوا هدرورپ هدنرکدلیا دارم كمك هتس هقاربارب الثم ردب رک دتا ریبعت
 رل دربد زک بوت ماشخا حابص رهو پودیا لیلش هلحش ردن مدقم زور دنح یرلع

 هداروب سپ رارنود ۾ زرق شفلماز بولیکح یرلتآ نکشیش هل هجول وا )رفتم
 ردهنسانعم روعض هدنن زو لاعتفا )ر ابطضألا ( رولوا لوأم یریبعت لازهلا كفل وم

 لاقب روند هناویح نالوا یروعط ( ماضلا ) رعض ینعع سرفلا رطشا لاق

 شعوطزوب هغیروق بولیکح ییوصو روعض هیف ناک اذا ماض قانو ماض لج
 سكش ( رعضلا ) هام بهذ اذا ماض بیضق لاقب رولوا فصو هلادو هغوبج



 ع ہذلا لک روشد هنهو# كنهعو ردقجهلوا یک ,دنلآ كفمرپ شاب هنپ 4 روند

 هر هدکدیروپ روند هزکجنا نالوا هدنفرط قمرپ شاپ كنابط هدقاباو هتسانعم
 هرکیدکیو ردذوخأم ندیحوز رض یوم درون رولک رات یرلمجب ردا سم
 هک الا نعهلوا هدزوا دانا 5۱ نس کروند هلام لوش هرشو رد رزوا تسن

 رود هیهعطفرپ و هک ولب رب ندنسنچ یو نوبقو هودو ندلامو هوا كریغ لوا
 لاقب ردهنتسانعم یراچانو تجاع هدرلنو ( روراشلاو ةروراشلاو :رورمشلا )
 ةروشلا هلال اف لاشو ةحالا یا روراطلاو ةروراصلاو ةرورشلا هلا هاما

 هک یرورشدلتسن ءا رد هنخانعم یراپ او تجاحاک هر و رض هر وک هنناب هد رب اسب كف وم

 هلیش رط سو رجق ینعب داتخا یب یرب ردهدزوا هجو جوا رد“یش نالوا راپا

 نالوا دوجو لوص- رادم یربو ېک رش ییدلیا كب رحم كنهدیدش ځیر رولوا
 كنفالخ یرو یک هادغ .ینیدلوا راچا كلانا هدنصوصخ ندب ظفح ردهنسن
 دحاوریسج نایلوا نکملوصح هددحاو نآ هدنیاکنالتم ردتسن نایلوا نکع یعوقو
 ارشنالف لاقب هنمو هنسانعم ررش رد ردصم مسا هیرسک كداض ( سنا ) یہا یک

 روند هغملآ نولاخرپ هرزوا نوناخرب هلیعض كداض رنورضو هبارقذیهاد یاران

 هلیس هی لعاف مسا ( مضلا ) ثالثوانیتآرما نیب ةراضم یا مطور عج وزن لاقب
 اپاد یا هيلا اسم راص لاقب رونید هبهنسن شءاچ بوط نیقی كب هبهتسنرب
 ةمنهورنم ةارهاو منم لجر لاقی رونید همدآ نال آ قئروا هرزوا یسهجوزو
 شح و بول[ هب وزآ یک ندنطاشنو شنح طارفا هدننزو پا رحم ( رارنلا )

 دنسهلوقتآو هودو هوناخنالوا زاکبوحاق هنوایرب هلکلشکر س هدننروص روفنو

 طاشالا نمامقدش بکر تودنن تناک اذا رام سرفو ةقالو رامتمةأرما لاق روند
 نیراضو باطلنا نرارضو روزالا نرارض ردندیماسا هدننزو باتک ( رارض (

 ( رطيضلاو ) هدننزو رهوح ( رطوشلا ) ردنداها نرقم نب رارضو ع اقعقلا

 یسهثچ لوق لع نالوا میظظع یسهثج هدننزو راطی ( راطیضلاو ) ءدننزو لقیص
 یرلعج كراطیضو رطیض روند هصخح, هباعو رفو مث كوي یی رفصو یر

 ندلحم ینیدلوا هکرونید هرجا لوش راطیضو رولک نوراطیشو هرطایضو رطایض
 هيك لوش ( راطوضلاو ) هللا هروصقم فلا ( یرطیضلا ) هلوا زتک هرب رخآ
 اهلا رلقبرط رخآو هلا هرابود هتوا یرب پولوا لخاد زسهیاعمس هرازاب هکروتید

 الحدق لوقا ردیسهبنک كفلجآ هللا رصق ( یرطوضوت ) هلواردا باتک |
 ردیاوص قلوا یرطوض وا هروک هنناب تعحراش ع ولا یا یرطوضوتب

 جاجدرونید هراقواط هدننزو رافد ( رداغضلا ) ردتعاجر ندب ع یرطوضوتسو

 رد هنسانعم قمار هدننزو رفح ( رفضلا ) هدننزو هذفنق ردهردغض ید غم هنساتعم



 سس سس تستر سس سس سس تست سس
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 هنسانعم تنموتدشو یتشهو ةنامز یا موش و یشعناردقنال ءارط هب لاق روال وا

 هنایزو صقن نالوا ضراع هلاوماو سفناو يلا یا ءارضلا هتسم لاقب ردلهتسم
 رای كداض ( ةرضلا ) مهلاوماو مهسفناق ةصيقثلا یا ءارضلا میتباصا لاقب روند
 هتراسخ وناصق ندا تیاصا هلاوماوسشنا هدرانو هدننزو هراسخ ( ةرارضلاو )

 لاومالاو سفالاق قلا یا ةرارنضلاو ةمذلاو «ارضلا نه هللااثظفح لوقتر وند
 رانالوا دل ويم قرفوا چا دارمآ رگ روید هم قو هدشزو ريما ( رپ رضلا )
 بهاذ یا ارب رض ۱ ناک ىلا ءالعلاوا لوقت رادژ وام ندنسانعم وضع صش

 قالطا هیهتسخ ناولو لوزیمو نوب ز كب
¥ 

 رب سص و رولک ءاسضا یچسج سصبلا

 طلتحم لای زو ررضو ردهرب رض قنؤم لوزمم ضیرح یا رب مع لحدر لاق روثلوا
 هطلاخ دقراصاذا رب رض یش لاقب رونلوا ربیعت هدیدنای ز هک روند هبهنست شلوا
 هرب رض دشاام لاق ررلیعتسم قرەلوا مسا ردص)ا دعب هک رونید اب اهر للا

 امهی لاش رولوا قالطا هغلقاتروا نالوا هد ای هحوز ییاو هربغ یا املع

 ردلم ییدلیا ررض كب وص هک رونلوا قالطا هتف كنهردو ةراضم یا رب رض
 عقوم هشپمه رول وا قالطا هاذو سفنو هفرحیف یا یداولا رب رضی یش لاق

 قالطا هدسحو مسج هيم و سفلا ىا رب سضلا ملسوه لاقب نوه#ءدل وا ررض

 بیکشو ربصو رونید هنسهیق كدوجو نالوا هددنای ز هلسس هنداحرب یعی رونلوا
 رول واقالطا دمو ا لمم و روبضو ربص یا ی توفل ۹1 لاش ردلعتسم هنسانهم

 "یش لاقی روند هثیش هدندناپ ز یخدو ( رورضملا ) روبص یا رب ض لحر لاقت
 هد هنسنرب هدنزو لاعتفا ( رارطسالا ) رتل هطلاخدق زام ا5ا رورتمو زر ره
 جاتح هبهنسن رب یدآرب و جاتحا اذا هیلا رطضا لاقب رد هنسانعمقاوا راچانو ج اتحم
 هرطضاف هاطاو هحوحا اذا هيلا هرطضا لاق رولوا یدعتم هن انعم كلا راچاو
 هجاتحاو هفلراپات ردعما ندرا رطضا هلیعف داض ( ةرضلا ) لوپشا ءانب لعوه
 قالطا هنی رب ره كنهحوز کیا هرضو ًأطاو جایتحا یا :رض هيف لاش رونید

 وو رد یار ی روتوآ رس اف وقو یترزا زدیم کا
 دفلابم هدع ردهنسانعم كلبا ررض هزخآ اهدحا رد ردصم نعپ ردهلعف لصالا ق:

 دسلایا * راتاو موب * لثلا هنمو حراشلا لاق یدنلوا قالطا هلی رب ره

 رووا قالطا هنن رب ره ندنفرط 2 یی ندنناجكيک كنب رلقانیف كناسنا هرو

 لاقب ردلمعتسم هتسانعه لاح ترسعو تدُشو شاعم قیضو روند نارض هتسیکیا

 یا ةرضلا هتعزا لاق رووا قالطا هدهکشاو هلاح ةدش یا هترض هلالمس
 هنسانعم یدثلا لصارونید ةنک وک كندمو هتسانعمفلخ روند هنشاب كنهعو ةیذالا

 كا نالوا هدسنصا كننسايا لا لوق ىلع هزکحا نالوا دلا كغمرب شاب و

 سس



 [ نم دب ام انفشکف ] وبا یک ءاجو لام تلف رولوا هدءرهاظ تلاحای یک وضعو
 ارس هر لاش رد ر دم هيهف : !اداض و ردلنخ .هئالل لاعع هد رک یا

 هنسانعب هقافو رتفو لاح هوس بعت دداش رشو یماا ارض هبلا بلج اذا

 قالطا هئاصقت نالوا لخاد ههنتسن رو لاح هوس یا من هباصا لاشپ ردلعتس
 هرزوا هجوزو دب وا نیع باهذنم هتحراپف ناصقن یا مش هند یف لاقب رووا
 سام و رک ذپساک ردیا رر هبالوا سوز هک اب وک ردیسا هکر وند هدف آ هحوز رب

 لاق ردهنسانعم كلبا ناپ ز همدآرب هلی مک كمر ( رارضالا ) رددآ وصرپ
 لا باها رثا و طئاطانم لیسلارمشا لاقب و ررشلا هبلا بلجاذا ادارمشا ءمشا
 مشالاش يكرر ةباصا ردلبعتسم هنسانعم كلبا تعرس هب هنسنرپ و ایداذا ضرالا
 ردلبعتسم هنسانعم كليا هارګ او رب یکاروز هرزوا هنسنرب یدآرب و ع رسا اذاهیلا
 ( دامضلاو ) هدنزو هعافم لصالاق ( ةراضلا ) ههرکا اذا یمالاییع هما لاقي

 ارایضو ةراضم هراض لاقب ردهنسانعم كليا نایز همدآ رب یدو هدشزو لاتف

 یړ سابو هفلاخا اذا الف راض لاش ردلعنسم هنسانعم كلنا تفلاحم و «رشا ی

 تباصا ردلمتسم هنسانعم ق قوا مطام بوشقص هر >آ اهدحابولوا نیش كب هن رب

 نوراطنا لاقف ةهقلا مون اب ر یرا ۱ لیق هنا تثیدطا هنمو ردذوخأم نررشم

 یا [ یلاعت هت ورق نوراضتال مکناف لافال اولاق باص ريغ ىف شا هي ورق

 هفلاخ اذا EF ةراضم هراضنموه ليقو ضعبنم مكعب اولد اماضت نوماضتال
 رولوارسیم اد رفنم هکر ه یلاعت هقاانفزر یملا رادددتپ ور هروک هلواسپ رک ذاک

 هدناب هدهاشم تح هلغلوا سیم هراکشآو خاو انایع هروک هاو ردکید

 رولوا لوقلا قفتم هدنابلوا سکره هکرولوا لبا تعزاتمو تفلاحم هرخآ امهدحا
 ايف هنم ممنیاصا لاقي ردهنسانعم تدشو طة هبا دم ( ءاروراضلا ) ردکمد

 (ررتلا ) یک هرورض ردهنسانعم هيلا جاتحامو تجاحو ةدشو طخ یا .اروراض
 یا ادرشو امن هیف تدهاش لوقت یک رض رونید هفللاحدب ردعا یخدو هلنیتعف
 یا ررن هلامف باصا لاق روند هناصقت و نایز نالوا لخاد هثشر و لاح هوس

 قالطا هریراطو قیض یا ررض هشاعمق لاق رووا قالطا هغلراطو ناصش
 هکرونلوا قالطا هرانک كراراغ نالوا هدرلغاطو قیض یارمشناکم لاقب روتلوا

 یا ررضلاق یشع هتأر لوق ردنرابع ندنرلرب هکلهم كش ود بو ة یعاشا 1

 ررض هدران وب هلیعف كداض ( :ینتلاو ( هدننزو هل ) ءرشتلا )۰فمکلا افشق

 هکلجردععا راتو هروک هتفالک قوس كفلومهک ید ح راس رد هتسانعف لاح ءوس یک

 هک هت ردرل ردصم راتو هروک هپب وییس نکل ردهسانعم كالهلالا یدویام کی ک

 قالطا هکلمرتوک هدضزو ارش ) هانلا ( ینا رد رار د صم ید هلو ەرە

 رووا
 مچ
 و ۳
 بیس تسصحص `
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 روند هناویحو ناسنا زانقطو یلکنرید یس هنو یرړپا یس هثجو رونید هثیش دیدشو
 دوب هلسیحف كنابو كداض ( رطيبضلا ) روند هنالسرا كالاجو كیاچ تیاغب و
 هدنن زویرثعبق هبا همم نیغ ( یرطغبضلا ) رونید هنالسرا یضامو كپاچو "یرح
 روشد همدآ زغم و قجاو روند هب هسک دندشو دننو رواد دم دآ نوزوا كب

 تاکسا بودوق روق یرلقجوچ كچوک هلکنآ هک رد هکر هدیرع ناسل یرطغبضو
 هدنشابی | مدارب هک روند هب هنس لوشو یک يرانا دغ راو و هد * اسم راردا

 ربع قواو یک یسالبط یبدیعن هلوا شع وط هل رللا نوحا كمامشودو بورتوک

 رویطو شوحو راردبا بصذ 5 رجنا رلناتس وهن )رانک نکا ةکرونید هلکش نالوا

 ىلع رونبد هروناج یرلکدید نالترصو رازم ریک هنیک ا بودبا سایق نابسنا یآ
 تیارو نارطغبض اه لاق رارد نارطغبض هدنسدنت روند هنسیشید لوق

 نورد بارطضا یشان ندهصغو م هلیعف كيجو كداض ( رجضلا ) نإ رطغبض
 اذا عیارلا بابلانم اره هبو هنم لحرلا رهض لاق ردهنسانعمقلوا لدکش هلا

 ت روخضلاقب ردلعتسم هنسانعم قلوارغاب بوللتج ز نکرولیغاص هقا و قلقو مرات
 هصغو هسان ردفص و هدننزو فتک ( رعضلا ) بلحللادنع وغرت تراصاذا هقاشلا

 قالطا هرب راطو قلق مربتمیا رهط لحر لاقب روند همدآ لدکتوبرطضم هلسس

 سک دوای بوللوا ناکسا مج افیفخت رد هیانعمو هد لینوکس كيج هک تن رون وأ
 ردعساریعص كداض Cz تلا ۱ قیض یا رضوا ره ناکم لاش ردتفص هبقن یک

 هدننز و لعفت ( ر هضلا ) شهلا قیض یا ةر حط هيف لاش روند هنسدنقص باق

 لاق رد هنسانعم كما ادي, نورد بارطضا شا لدکشت هلیبس هصغرب یخدوب

 كلبا: رهضتم یبدآرپ 5 كنه ( راجضالا ) قلقو مرتاذا لج را رهضت
 ريجاضمو رحاصم سپ ريجاضمو رحاضمنم رجع اناف هنر ضاانا لوقت ردهنسانعم

 پولوا برطضم نکرولیغاص یدوس هدتزو روبص ( روجخفلا ) رولوا ییج
 بللادنع وفر تناک اذا روصط قان لاش روئلوا قالطا هیهقا نالوا رغاب

 هج رح د هلا هلصم یاح هديا ( ةرعجا) رددآشوقرپ هلی كداض ( :رضلا )
 اه الماذا ةب رقلا رج” لاش ردهنسانعم قمردلوط یتسهلوقم هرق هدشزو
 ۱ اذا ءاقسلا یا لاقب رد هتسانعم قلوط ك هدنزو رار شقا ) را رس الا ۱

 اشراف دیلباقم هدنافو عفن هکرونید هنایز لا یف كداض ( ملا ) الما

 هبرضوهرض لاقب هنسانعم كلغانایز رد ردصم هلیعف كداض لوف لع رارید درک

 ی هباصا لا روند هنایز ردم" | هلی كداضو هعفن دض لوألا باب)انم ارض

 رد هنسانعم.لاح ءوس ردمسا هلی كداض رض هروک هنن اب هد زاص كفل وم عفت یا

 هح راچمدعو صقن رولوا هدب فای یکلضفو هقفو لع تلق رولوا هسفلیف قالوا



 ةراپشما اهلعج اذا ارش بتکلا بش لاقب یک كلما ژرج برونک هیارا رب
 هد اذا راههلا رش لاف رد هنسانعم ثامزید ب و دا فسا یریفو یراشاطو

Hhهدنلسو قم هن رام رول وا یالطا هث تا نالوا مزا هب هب رامو  

 هدنزرط لاوج كویپ ندلرانوک هودو رغص هک روند هنلآ رب ندنبابسا هعلف ةرص
 هدشاکشه راصح بودیا هطاحا و هیبت هلاشا ینفار لاو فرح ینجما بوزود
 هللا راص> لها بودیرو, ردف هد راصح هتسهآ هتسهآو لود رارداپب هنآ
 نوصا۱ ىلا روبصلا اومدق لاقب ردروبص یعج ردقح 4وا هیابد وو ] ردا هب راع

 یزوح ناب رب و لاتقل نوصاا لا ب ةن لاجر اف اخ یف دواس یهو

 هکروئید هاو زوجو زټوط شب بولوا یکچچ یک یران نا هکروسید هنجاغآ

 یا رب سرف لاقی روید هلآ نافارجص كب هدننزو ربط ( ربشلا ) ردفورمم
 هتعجاذا "یثلا تربش لوقت ردهنسانعم كمردکر ب هدنزو لیعفت ( مبتلا ) باتو

 ردهنسانعع قلوا یوف یوروفو قسع«و دنوفیآو یلکنرید كب یرلکک كدوجوو
 رد هنسانعم ربضم یخدوب ( روبطلا ) هقومو هززلم یا قلا ریتم وه لاقب هنمو

 ولكن ریددوجو هلیعف داش ( ةرابضلا ) هززلم یا هربضمو قلخا روبضم وه لاقب
 هقثوم و قلخا عم یا ةرابض وذ لجر لاقب رد هنسانعم قنوا یوقو دنوقو
 قسعع و یلکنرید و یوف یتفلخ هلباه ( ةمرابضلاو ) هدننزو طبالع ( مرابضلا (
 رضم یا ةمرابضو مرابض دسا لاش رددناز رلهم نوعا دیک أت روند هنالسر را

 ورج هکرونید هنسهتسد قارواوفح هلیحفو هلک كل هزه ( ةرابضالا ) قلا
 ( رابضلا ) فعلا نم ریباضا هدنع لاقب ردريباضا ىج روتلوا رببعت هرابیسو

 عومه ئدرفم هنسانعم بتک روند هرلباتک هدننزو باغ رایضلاو هدنن زو باتک

 (ربضلا ) روند هنیرجش كني زوج ناب یخدو هدننزو فک ( ربضلا ) ردلکد
 رججث عونرب هدننزو نامر ( رابضلا ) هنسانعم طبار رونید هفتلوق هلیرم ̂ كداض
 هدننزوهنیهج ( هرببض ) هاه ردهرابض یدرفم رولواهیش هنحاغ آ طولب# ردیمما
 هدننزو روبص ( روبضلا ) ردیسا كبلک رب هدننزو ناثک ( رابضلا ) رددآ نرتاخرب

 ریما ( رییضلآ ) رونید هنالسرا هدننزو ke ( ربضملاو ) هدننزو زلف ( ربضلاو (
 رونلوا قالطا هلسانت تل آو دیدش یا ریبض "یش لاقب روید ههتسن دیدش هدننزو

 كفلا و یک كداض ( یرابض ) رددآ كغاطرب هدزاج هدننزو ردیح ( ريض )

 ندنس هلق بابر هدننزو یرابح ( یرابض ) ردیدآ لجررب ندنسهلیبق میت هلیرمصق
 ندنسهلبق ههر هرابض نب ورع ردندیماسا هدنزو همام ( هرابض ) رددآ هسکرب
 هتسد رب و مات وطرپ هرابضو ردندنی دم تاق كيلللا نب ةءرابيضو ردفو عم سدافرب

 تخم هدنزو رب ره ( رطیضلا ) ردتفل هده مک كداض هتساتعم همز روند هئي

 ددشو
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 یدئلوا رکذ هکرد یی ردصم هلیعف كم ( ریصلا ) هيلا هراصاو هيلا ءربص لاق

 كداض ) ریصتا ۱ روند هعضوم ینید راو بوق[ كروص هدف رولوا ناکم مساو

 تبقاع كشياربو رارولوا رضاح بوراو اک | سان اباد هکروئید هیوص لوش هلک
 هتسهیجارب و هنحوار كئبش رب و ردتفل هد یحف كداص هدنو رونید هنماحما سر و

 رونید هنغیراپ ویقو هنم هيحان لع یا اذک مانم رص ىلع اأ لوش رونل وا قالطا

 اريص تلک | لوقت رونید هنسهرومالص قلابو هقش نم یا پابلا ربص نم رظن لاق

 شل زوط قحباب هرومالص وردیما هنسن رب هيش هبهرومالص ضعیلا دنعو ةانحت یا

 هنسسانعم دولا فقسا رونید هشراماخاخ كنسهفباط دوم و روند هراقلاب هډ رخ

 دج و ردهدننب نا هللا فا ریس هکر ددآ كغاطرب هدندنعأجا لبج هدندالب یط ربص و
 هلدیدشت كنایو ىحف كداص ( ةرويصلاو رویصلا ) ردیدآ عضوم رب هدنسهکلوا

 رویص عجر لاق ردهدنزو لوعیف وو روند هنماحانسو تبقاع كشيارب دوب
 یأر هک روسلوا قالطا هشوهو لقع رویصو هتقاعو هلام یا اذک ىلا هترویصو
 هلام لاق ردبا غالبا هنماګ ارس ییما لواو لاردا قتبفاع رار 4ا درو

 شروق لوشو یأرنمهیلا ریصیام وهو رویصالو مذب هلام لاقل و لقع یا رویص
 نامزرب یشاومو باود هنن هرکصنذکدنلهزات بوغای رومی هک رول وا قالطا رباب
 یشاولا لاقب رونلوا قالطا هریاچ نانلوا رکذ یدون ( ةراصلا ) راردبا یعر یخد

 ( ة:ربصلا ) انامز هترضخ دعب لكؤي سالا ءالکلا وهو ةراصلاو رویصلا یعرت

 رد یسنج کوک رم یج رولوا قالطاذلیغ آ ريغصو یو نوفا دام
 فوح و ردب دآ كغاطرب هدننا رب نیبا ندع هدنع هربص و هدننزو بذع رولک رص و

 ردف و رعف مو رب ند رع مایا هريص موب رددآ ناءاخرب ندتعاج مھ ون هدلحم مان

 ( رویص ما ( روند هنلیغ آ یکو ن نویفو رغص دو هدننزو هباتک ( ةرايصلا )

 هک رووا قالطا هبهدامو صوصخ هديا و ستلمو هبتشم لود هدننزو دوفس
 ( ریصلا ) ردندآ حض وم رب هدنم هدننزو هرم ( هربص ) هیاوالخدمو ذفنم هریبدنویأر

 رايد ( رایصلا ) رونلوا قالطا هراز و ريق و رووا قالطا هتعاج هدننزو سک

 ( ریصتلا ) جصلا توص یا رایصلا تعم“ لوقت روید هن زاوآ ليز هدننزو
 هني ردن هک دا كم هءکب هني ردب هل تهح قلخای قلخ هسک رب هدننزو لعش

 :یلاعت لادم نع هبشلا قا هيلا عزن اذا هاب ربصت لاق رو كوا ريبعت كمكج
 د وخات یاد الات ناربضلاو () هدشزو رص ) ربضلا ۳ دمحلا داضلا لصق #

 ٠ لس فلا رض لاقن .ردهتسانعمقمارص پورو هبازارب ینراقایا مدآ ولیفافو الا
 ی ريض و تثوو هعاوق عج اذا یناثلا بایلا نم اناربض و اربض دیقلاو

 یدغاک هعطق نوا الثم ردهنساتعم كلا هتسد بوردک رب یراباتک قاروا شازایو



 اذا معلا رهص لاقن ردهنسانعم كلبا قادرفاف بودی را,ییغاپ قرب وفو شیو جو
 “يلا رهص لاش ردعواطم هتسانعم كرا هدننزو لاعفنا ( راهسنالا ) هباذا
 راسو هغاب شاردزص پ ولید را هدننزو ربما ( ریهصلا ) باذف هاذا یا رهصناف

 پودیرا ینفاب جیا ید و هدننزو لاعتفا ( راهطصالا ) روشد هپ هنسن
 ردهنسانعم كم كيلياو هباذا اذا محلا رهطسا لاقي رد ه:سانعع قمردزص

 ندنهاعش شوک رص كن رلک ایقو ةراهصلا لكا اذا لجرا رهطصا لاقي
 سلا رح نم هرهظ ال الث اذا ءابرطا رهطصا لای رد هنسانعم قمادلسبا
 بوروافیآ ردهدننزو رونص هکردیعج كنبسهلکروهص هلی كداص ( رهسلا )
 لجر لاق زدقج هوا یعغب و یمترواف هکروند همدآ ناردزص پودیزا یتغای
 هدسخ ژو هسانک هلي كداص ( :راهصلا ) مدخلا بیذمو ملا یواش یا روهص

 هکرونید هنیرهداب قریوق و شیورج شفلوا بوذو روند هیهئسن شفلوا بوذ
 راربجا ( راربهصالا ) رولوا هرجا تیک هکروسد هکیلیاو رونلوا ریبعت قادرفاق

 لاش رد هنسانعم یقمادل رب ندنس هءشعش كسعس یس هقرآ كنم رک ايق یدوب هدننزو

 خبرهص هلیرمنک كداص ( یرهصلا ) سما رح نم هرهظ ال الت اذا ءایرطا راهصا
 روفیط ( روهیصلا ) رونلوا ریبعت مرهص ردهعنصم كجهلک را وص هک رد یمسا
 یسهلوقم رقاب هنیرزوا بوبا ندروماچ راب هک ردهنسنرب هدنلکش ربنم هدننزو
 رونید هرق فالغ هک ردیفدارمو هدننزو روهاس ( روهاصلا ) راردیا عضو ییابساوا
 ( ریصااو ) هيوكن كناپ و يخف كداص ( ریملا ) یدنلوا رك ذآ هدنسهدام هک هت

 قلوا قرلوا نیضنم یلوحتو عوجر هدننزو هخوضم ( :روریصلاو ) هیعف كيم
 اذک ىلا مالا راص لاقب ردهنسانعم قلوا ید ولردرب ندهرکص هنسنرب یتعی

 یکیا یسهدام راص وبسشا هک رید ح راش هيلا عجر اذا ةروريصو اریصمو اربص

 دیک ایاپ ناک هدنو هکیک الجر دیز راص ردلاطاق غ ولب یرب ررلیعتسم هنوک

 ردنیضتم یلوحمو عوجر هدنوب هکیک ورع ىلا دز زاص ردفاضلا ف غولب یسیریو
 الين ردنعضتم یلاقتنا هتلاحرب ندنلاحرب هروک هننای كحابصم ردقلوا ندهرکص ینعی
 هک یک اذک یلا الا راص و ردکعد یدلوا ینغ نکیا ربقف ءادتباهکیک ابنغ دیز راص

 كسان هروربصو ربصو یہا ردکعد یدلوا هحشیوا بوراو اکا شيا تبق
 هورضح اذا ریصلا سانلا راص لاقب ردهتسانعم قعراو هبوص نالوا یرلدزوم

 رايج را و رایحموا و هعطق اذا اراض *یثلا راص لاقي ردهنسانعم كعك ریصو
 مهرضاحع ىلا اوعجر اذا نوعجلا راض لاقب ردهنتسانعم كلك بونود هنیرلرب
 بوردراوهروصرب یبهنسنرب هدننزو هراجا ( ةراصالاو ) هدننژو لیعقت ( رمیصتلا )

 یک قلع تغ هللا افا یربقفو مع هلیلعت لهاج رد هنسانعم قمردلوا هدلاخ وا
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 سپ ردترابع ندیشک نالوا ج وارتم هرجا م وقرب هکرد رهص نتخ هرزوا یلوق ثيل
 راهصاو لحرلا تب لها ناتخا هروک هراضعبو رد رهصو نتخ كمدآ لوا ناونا
 هروک هبیصاو رد راهصا عوج برعلا ضعب دنعو ردن رابع ندءآرلا تس لها

 هروک هیارف ماماو ردعاچ یرلنو راهصاو هآرلا لبقنم ناتخاو ج وزلا لبقنم ءاجا

 مکبناهما مکیلع تمرح ] ىلاعت هلوق اعبس بسللانم یلاعت+هللا مرح ج اجزلا لاقو
 ۱ ىلا مکتعضرا یتاللا مکباهماو زی زعلاهلوقف اعبس رهصلا نمو تخالا تانبو ىلا

 بیوصتو میت یلوقوب یرهزاو [ ک قاب مکنام اون الو نيالا نب اوعمحناو
 ندهآرلا تب لها رهص هکردلوقنم .ندلیلخ ماما هروک هنا كحابصمو یدلیا

 هکی دید یرهزاو زرد دع رهص ییعوج كناتخاو ءا.جا ب س ضعب و رد رابع

 نوا نوسلوا مراعا ثتاوذ درکوماحرالا یو درک ر رلیشم هب است ٹابا رق رهص

 كاذک ردج وزا راهصا ران و یک تالاخو لاوخاو ماعا و هوخا دالواو هوخاو

 ناو ردهأرملا راهصا رنو و ندنرلد وا مراعا ٌهیارق یود ردلّیشم هحوز تابا رف

 ندنفرط هأرمو ردءاجا رایرق یک معو خاو با ندنفرط جوز هکیدد تیکسلا

 بهاذهموع هرز وا هوو جد فل وم ردنا عج راهصا ییفنص و ردنایحا رلثل وا

 داماد هکرونید هنح وز كنم رق كمدآرو روند هرانمو ربق رهصو ىا ردشملوا

 هتشنا هکروند هنجوز كنشادنارق زقو هتن جوز یا هرېص وه لاش ردقجهلوا

 ههو هلام رک ىلع لاق حراشلا لاق یخ ج و زیا ه رهص وه لاق ردقح هلوا یدنفا

 رح ناوا تغلپام امالغ + ارط مالسالا ىلع مکتفبس

 ی رهصو یا یا دع

 یسعو حتي ىذلا رفعجو

 ی و ید اه بوشم یس عو کس دم تنب و
 : یمهسک ام دنا ذنف اهنم یادلو دجا اطیسو

 ك و زره ) راهص الاو ( هدنن ز و هلعافم ) هرهاصلا ( ردکعد ات | نیاق رهص هداروب

 مهیف رهاص وموقلا رهاص لاش ردهنسانعم قلواداماد هلقل آ زق نده قو موقرب هل مک
 بوشلش هرکسعرخآ رکسعرب راهصاو ارهص مهیف راص اذا مملا رهصاو مم رهصاو

 ( رهصلا)ضعبنم مهطعب ا داذا شیبلل شيلا رهصا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قاچ
 سعا هئرهص لاش ردهنسانعم قفای پودیا ربثأت كب شنوک همدآرب هدننزو رهق

x» اچ * +* 

 لاق رد هنسانعم قلب ها هراهص یتشاب مدآربو هر اذا (i بابل ا نم ارهضص

 لاق O E لب زا هق) ییهنسنر و ةراهصلاب هنهداذا هسا و اف رهص

 1 راح یا رهص ی لاش روللوا قالطا هب هنس یسارهص و هاذا اذا یشلا رهص



 هشوفنوا قوح كب رد هلام ندنسانعم سس هدنزو ناتک ( راوصلا ) ردنطب رب

 یدکیاناراو هنارفاپ یون حراش نکل تاوصیا راوص روفسع لاقب رولوا فس و
 هی رابع یعداذا بیج یا راوص روفصم ید هدساسا نح ردشلیا ناب 4۱ شوق

 لوثلع كک ۱ هفرطرب ی هنسل رب ید و ىل رمسک كرمه ( :راصالا ( ردموس رم

 لاش زدعواطم ندنآ هدنازو لاعفنا ( رایسنالا ) ردهنسانعم كمروشود پوک |

 هفرط رب هذه ( روصلا ) دهناوا لاف هدهوا هلاما یا راصنأف * یا راضا
 ( زوصالا ) لام اذا عبارلا بابلانم اروص “ىثلا روص لاقب 90و كليك
 لئام یا روصا *یش لاقي روید هش نالوا لئام هفرطر ردفصو ندروص

 یعهفناط ردنلف که روید هزون و اا یک كدود 4م لداص ( روصلا (

 روصو هيف لب نرقوهو روصلاف خفن لاقب ردذوخأم ندنسائعم توص راروشاوف
 ند رابحا دوېپ ردهدننزو ایرو E ههادبع و ردیدآ هدلب رب هدماش رحم لحاس
 ( راوصلاو ) هدننزو باثک ( راوصلا ) یدلوا دترم مالسالادمب هکر دهنکرب

 رونید هیدبیط ةحثارو هنسانعم رقبلا میطق روئید هنسیروس رغص هدننزو باغ
 هدننزو هلا رولک هروصا يج روند هرطع نالوا رببعت كسم هحرادقمرو

 هنسپ روس رغص هدرلنو هدننزو نامر ( راوصلاو ) هدننزو باتک یخدوب ( رایصلا )

 لاش روند هني رقو ثغاطع ) ةراصلا ( رد لجررب سم دبع نی راوصو رونید

 ىم هکردقحهلوا كاملا ةراف لا :راضو هالعا یا لبلبا ةراص دعقو دعص

 مان سوا نب ربحم هدنزو مظعم ( روصلا ) ردیدآ عضومرپ هراصو ررریص ندنآ
 هکح نالوا هدنناج یکیا مآ هلیسهینب هشت ( ناراوصلا ) ردیمسا یحلف كندک
 ندنردص للي هلیعش داص ( هروص ) ردشمراو ردق هنید قلوق هک رونید هنیرلکک
 قرص ردفمصنم ریغوبو ردیدآ لبح بعشر هلا مصق ( یراص ) رددآ عضومرپ

 هدن رف هل دم و ردیدآ وص رپ هد هن له دالب هدننزو یر 5 ) یروص ( رد اج د

 هدنب رق هیدم قیقعو ردپدآ هیرقرب هدنع هدننزو نابهس ( ناروص ) ردیعا وضرب
 قاهسرب هدنساضق صج هلیحف كنهدشمواوو كداص ( ناروص ) رددآ مش ومرب

 ریز ( ریوصوذ ) ردیدآ هب رقرب هدنرانک رواخ هدنزو رکس ( روص ) رددآ

 تبارق رونید هقلصح هیرک كداص ) رهصلا ) رددآ عض وه رب هد هن دعقیقع هدنزو

 کروند هتمرح نالوا ھهج تنوتخو ةبارق یا رهص امهنی لاقت ردهتسانعم

 نالوا هدنی جوز هلیسابرقا نالوا برقا یک ینکیو یشادنرق زقو یسانا كنهجوز
 هگردهنسانعم ناو ةنوتخ مرح یا رهص امهنی لا ردنرابع ندنارق تمرح
 هنعو هدننزو ءامرک رولک «ارهصو راهصا یی ردقحهلوا زدلاب و 1 ناقو انا ناق
 ماما ردرا و هدیدع تالاقم هدنسهدامرهض هروک هننای كحراش ناتخا راهصالا
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 ثكسرفوراج و ت كناسنا ردنا 4 داردای آ ناویح لک او ناسنا اقلطم هکلب هماعو هصاخ

 یا لاردا هماع بودا كاردا هصاخ ی آ هک ردلوقعم یسیریو یکیرلتروص هنیاعلاب

 وبس وبشاو یک یناعم ینیدلوا صوصحم كئيشرهو تیورو لقع ینبدلوا صتحم كناسنا

 ردعفا و یار تراشا هدنسهع رک هبالا ] ۶ انروص مک انقلخ ۱ وبشا دع و یکیا

 صتحم كنان دارم ندنروص هدنندح ۱ هبروص لع مدآ قلخ هل انا ] وبشاو

 یاسا هلکنآ یلاعتقحو رد لک اب هل رص و صو ردسفایف و تنیه ینیدل وا

 كالا لیبس ىلع یتفاضا هب ی اعت قح هداروو ردشلنا لیصفش هرزوا هرشک تاق ولحس

 لع یجد هللا دقا و هلا تدب هک ردلک د هییشالاو ةيضعبلا هجو ىلع اا بولوا

 ح راشلالاقروتلوا لامعتسا هنن رلانعم تفص و عو هروص و ینا ردفیسشتلا لیس

 لاش هنم و 1 هتفرض یا هبروص للف مدآ قلخ 41 نا 1 روك ٍذملا ثیدلا ههو 1

 ) رب وصتلا ( هروصلا نسح یا لاس د لاق روسد هیس نالوا بوخ كب ییروص

 مسد قت دوص كش رو قات ولتروصو كمرو ٽروص هب هنس ر هدنزو لیعش

 كفلتروص ردعواطم ندنآ هدنزو لعفش ) روصتلا ) دهن ساتعم كلا شقنو

 روصت نالوا لیاقم قیدصت لکشت یا روصتف تین روس هر وص لاش رد هنس انعم

 ندرلانعم هلاما و ده هک روده تمانعم كمشود هرو ردد وشام ندن و ا سره

 هلینوکس كواوو ىف كداص ) ةروصلا ( طقس یا روصتف هل ر لاق ردد واف

 یکك فلتب یشاب اعاد هلغلوا ضراع هنشاب كناسنا کردهضراعرب هیبش هنتلع كیجک
 ف کی هش یهو ءروص یار قا دعا لوق رد ایا زر و

 هدهلا قاکوق نالوا ضراع هدشاب ندراخم ربثأت هدناهما ضعب لشا یهتشی یتح

 اروصروصت لحرلا راص لاش رد هتسانعم كفلسس هدننزو رود ( روصلا ) ردسفم

 كمروشود بوک | لوق لع کا یرغوط هفرطرب یهنسنرب و توص اذا

 لوقتو ىلا هقنعراص ساسالاق لاق هدهوا هلاما اذا "یا راص لاقت ردهتنسانعم
 رهبعت كلوب ةکردهنسسانعم كلعا هحو لاما هثشربو رفلا یتجال نصهلا ترص
 مطقو ان یهتسنر و هب لبقا اذا هریصیو هروصب هيلا ههحو راص لاقي رول وا

 هعطقاذا محلا ےک ال اراض لاقنو هلصفو هعطقاذا "یملاراص لاق دداا كليا

 بوط رد هدر رب لوق ىلع هنن راج اغ آ امرخ ریغصو هدرخ رول وا منا روصو هلصفو

 كرم وردقو ید رفم كنو و هدننزو نارين رولک ناربص ییج رونید هنیرلنلوا عمم

 روشد هنکوک كنج اغ1 امرخو هطش یا رهنلا روص ف دعق لاقب رونید هندی

 ندنسانعملیم رونلوا قالطا هتسهعفص كلويو ردیدآ هعلقر هدنبرق ندرام روصو

 ندرع ( روصونب ) هقنع ةعفص ينعي هل یا هروص برض لاق ردلوعفم یتعع
0 a, یا 

aaa 



 ندهگتنو ندرومد رولا وص ندنآ کز وند سا نالوا «دیاوایس4 ولم ءرهطءو

 نم برش لاقب روئوا قالطا هفلصوم نالوا هد )همشچ كلذك رولوا ند راسو
 كضشوع و هریفوا اصاصروا ادد ابن برش ةاودالاق ةيصفوهو روبتسلا

 كچ وکو رولوا قالطا هنکیلد ج هقآ همذط هدفدنفیاب ضوح لوقلع هتفول وا
 هلکشد هی« راع ځدو هدرا ی رو روث وا قالطا هبهیهادو تفآو روند هفحوح
 ردهنسانعم قلوا روباص یجاغآامرخ هدنزوهج رحد ( :رمنصلا ) رولوانددادضا
 قشفو هرب وڪ لوث رول وا مسا هربنص و اروبنص تراصاذا زا ترنص لاش

 ( رب وئصلا ) هوا شلاف بولغ هدرب کروند هئادو ذافو 4ي ز یس4وقم

 عاوناردقجهلوا یباغآ ماچ هکردیعسا كنب ر لوف ىلع زرا رج هدننزو لجرفس
 رلردپا ریبعت جیا راننکوکو قتسف هپ رم ردعونرب ندنازرا ردراو یسهدیدص
 هیاوهو هتفوو هنوکدراپ هیهفو یسک كتهددشم نوو یرسک كداص ( ربنصلا )
 ةءادف لاق رد دوام ندرو نم روبنص رولوا د هلکشد هشنالوا راح كلذك

 هشوک ليکيا زوج ما نالوا رببعت موسح ربنصو ةراحو ةدراب یا رص
 محلا مطن * وبشآ ل یاشو هدر دش یا ءاتشلا ریانص هنمو ردیعج رانص روند

 كلإو یدیدشت كنارو كلو هدنتب * دارصلاو منصا ان ضعلا * ينو فیدسلاو

 نالوا فیعضو هجا هدشنزو رفعج ( ربنصلا ) ردنوحما نزو ترور یسەرسک
 فوجم ندنظفل رییض و و رد,دآ كغاط ر هدننزو ج رز ( تص ) رود هثیش

 هدننزو یصنخ ( رههااو ) هدننزو لحدرج هللا همجم یاخ ( رضلا ) ردلکد
 كکرا ولهثح یربا تیاغب هدننزو طبلع ( رعصلا و ) هدنن زو طبالع ( رخانصلاو )

eروند همدآ هماقلا لی وط دوحولا میظع یک یالسرا یکو روند  

 هدننزو لحد رج رفصو رونید هنغروق امرخ شعروق هدننزو رصنخ ( رضصو )
 لاقن رونید همدآ یوخد هدنزو لحدرح ( رعینصلا ) رونید همدآ نوب و جا

 فرمع شغيب كئيشره هدننزو طبالع هلباف ( رفانصلا ) قللتا "یسلایا رعبنص وه
 :رفانصدلو لاق روند هدلونالوا مولعما یردب هلاه ( ةرفانصلا ) رونيد هنصلاخو

 ضرالا عطقن# هقلا رارید ةرفانصب هللا هقلا رلبرع هکر دندانعمو با ی رعیال یا
 کنوسلیا قالا هضرا یابتنم هدرفم یاصقا ین آ لاعت قح ینعی هنسانعم قفالتا
 هکر د هنسانعم لکش هلی كداص (ةروصلا ) ردهانک ندکعد نوسلیا مانکو مودعم

 . ردروصو هدننزو درص ردروص یجرونلوا ریبعت قلی هدیکرت رونید رکیپ هدیسراق
 ةروصلا نسح فخ لاق ردیسنج عجو هک لی ءاداص ددروصو هدشزو بنع

 بولواشاقتالا هام كنايشا نایعا تروص هروک هننای هد ریاصب كفلوم لکشبلا یا

 هک ردسوسحم یرب زد و ردټ راب ندهتسن نالوا یزاتمالا هام ندرباسو

 هصاخ
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 ین ەداموب روند هثیش نالوا دد شو دنن هدننزو یرفعح ) یرععصلا ( روند هتقو

 ی ره و> دعا ضع هکر د حج راش ردشلیا مهو کا رکذ هدنلیذ رعص یرهوح

 لجر لاقب روند هسک انو هامورف یرمصو رلیدلوا بهاذ هتسسهدایز كيم یک
 لاقبهلوا زلیا راک نوسفاو رصس هلهحورپ اک هکرونید هبهسک لوشو مث یایم رم

 هتیشیرم رق نالوا صااخ یسیزمرقو ةيقرو رج” هيف لمعبال ناک اذ یرعص لحر
 ( رععصلا ) روند هنالپ یذومو ثیبخو ةرطا صااخ یا یرعص *یش لاش رونید

 مانقاذح نب دیزیو فو نب حارجو ردیدآ لحرریو رونید هئیش دیدشهدننزو رفعج
 ردیعماعض ومریو روند هربنیلاق یغاربطو ردیدآ هقانرپو ردیم#ا یراسرف كراهسک

 لجد لاقت روند همدآ ردابب قرهلوا هماقلا ریصق هدنزو روبنز ( روعععلا )
 كنس ناویخح 2 كريم و ید اص ) ةرععجلا ( ع اهش رصق یا روعمع

 روید هبهنسن نالوا ظیلغو هتسانعم شاز ةورف روند هنسرد تكنشاب قرهلوا ولیوت

 رارطبسا ( رارقصالاو ) هدننزو هحرحد ( ةرقمصلا ) رده راتعا فوصوم يأت

 هتضوح تدتشااذا قمصاو نللا رتص لاقت رد هنسانعم كيشكا ٽباغب دوس هدنن زو

 ثدقتا اذا سعشا ترقعصالاقب ردهنسانعم قلوا یسا كي یک ش ت١ شنوک را رقمصاو

 راح یا رقمص ٥ موب لاقب رولوا فصو هنوک یسا كب هدشازو رعشقم ( رقعصملا )
 ندی ےس راف رانح و و روند هنح اغآ رانح هکر ديما بلد هدننزو باتک ( رانص)ا ( 1

 دونید هنحوا كکيا كجم رکا كاا رانصو رد شک ا نیفخ كنو هدنو ر
 هدنوب روند دمدآ یوخدو هنسانعم نذا روښ د هغلوق هدنزو هاتک ( ةرانصلا )

 ربنانصیمج رونید هیلوق قحوط لا كناقلق نالوا ندیردو ردزناج هدننزو بام

 لاقبهد هسیا ی-اصناشو ردق ینعی هيب ردقنره روید همدآ خاتسک پدادو رولک
 بولوا لی هدننزو لو ( رونصلا ) ابن ناکناو بدالا یس یا ةرانص وه

 : ( روبنصلا ) قلا يس لیګ یا رونصوه لاش روند هیسک نالوا یوخدب

 رب یرلید قادیو بولجتا یدیغاشا هکروند هنجاغآ امرخ لوش .هدننزو روبنز
 هج زکلایو ردهیانک ندمدع تلق هدارو هلوا لیلق یسهویمو د رچ٥ ندخاشو

 ناق ور وس ندید كنحناغآ اهرخ كوب وارونم هاا امر الو
 موق هکرونید هیسک لوڅو روشد هنکوک كنحاغآ امر و روتید هرانادقو زراف
 لاق هلوا ربقحو لیلذو لالا فیعض هج زکلاب بویلوا یدالواو لهاو یمالیقو
 مالساو :ولصلا هيلع ینلاف نولوقب اوناک شیرق رافک نا] ثيدلا هنمو حراشلا

 روبنصو [ زتبالاوه كئناشنا ] یلاعت هل لزناف [ هرک ذ عطقنا تاماذاف روبنص دج
 تنسهلوقم قولواو كنک نالوا ءام یار جو رونلوا قالطا دسک او متلو هیامورف

 قیرباو قدرب و هنسانعم ةانقلا مغ رولوا لخاد هو رګا ندنآوص هکرونید هنيئا
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 4>هتسهآ هرکصن دکدنا هرب زود وصندبدنف آ كسکوب و عمو لادا لوالا بابلانم

 رودح نم یرجاذا ءالارص لاقب رد هنس-انعم لوا هرزوا تنوکس 4رهدبا ناپ رج
 كس« زانو روید هب هک ار قلم یک یم هحار هشال رصو را وهو نکسفوت بسم

 یاثلا بابلام ارعص نللا رص لاقب ردهنسانعم كهشکا كب دوسو رونید هنس هار

 بویم ریو هنسسا دو هی رک كمر ( رابصالا ) رك ذپساک ةروماص راصاذا

 كيشکا كي دوسو عنمو لماذا لجرلا را لافب ردهئسانعم كلبا ميردو لا
 قلوا لخاد هبورغ تقو سانو ةروماص راصاذا نللا رمصا لاق رد هئسائمم

 با رابصا هدننزو لیعفت ( رییصتا ۱ رییصلاق اولخداذا موفلا رصا لاقب رد هثساتعم

 لداص ( رمصلا ) ریصا ینعع موقلارمصو لج رلا رملاق ردفدارم هد ولوا یائعم

 هرب زود نالوا یهاک رارق كیوص نالوا یراجو لزا نددتفآ كکو 4ب مک

 هشناپو هنجوا كئي شرب ردیفدارمو هدننژو ربص هایم كداص ( رععلا ) روئید
 ساک اهرابصاو اهراصعالا ساکلا تقهدا لوقت هنمو رولک رابصا یج روند

 یدوجو یک یدنهو فو نوب ز شعشاپ هنکیک ینا هدننزو ربما ( ریمصلا )
 سپ یلایا ری لحر لاقن رولکیسوقوقرت ان اد ندندوج و هکرونید همدآ یروقوف

 ( یراعصلاو ) هدنزویرابح ( یراعصلا ) قرعلا ةحمار هنم ح وفي ماظعلا ىلع منا
 ( ریص ) هنسانعم تسا روند هربد هدننزو یراشع ( یراعصلاو ) هدننزو یلابح

 هدلب رب هدشنایم یبج دالب هلا ناتسزوخ رولوا موعضم یه اضهو هدننزو ردیح
 ءاهقف هنب رب كرل ۲ ردراو هی رق هجن هدنرزوا هک ردععا رهنرب هدهمصپو رذدآ

 هدنا ربا هدنن زو هفیه ( : صلا ( رد وسم دم ن نسج ن دحاولادبع ند هيعفاش

 هرصبو ردنداروا نیسطا نب دجا ن میهاربا ندمالعا ردیدآ هدلب رب هذنرق روتید

 لعن نسح هللادبعوا یضاق ردعفاو هدنرتآ لقعم رهن هکر دیدآ هیحاب رب هدنساذطق

 هداروا هرکصندننامز كرلنوب ردرلیوسنم هباروا تعاجرب ندالعو تلا دمع نب
 هدنتیدوبع غد نازغچ هجن بودیا تیهولا یاعدا هلکلیا روهظ هسکرب مان صاع

 هد راو یراهصق رلیدلیا شنسرپ یخد هنیدلو «رکصندقدلوا درم رلیدبلوا نایوب

 یزاکدید یناسارخژرت هکردیساج ورداب رجش هدننزو رهوج ( یعوصلا ) ردروطسم
 ااقفسل وقت روند هدوس زسداد نایلوا یوالح الصا هدنزو هر ( : معنا ۱ ردا

 انب رش لو رونید هدوس یشک۱ تیاغب ( ةروماصلا ) هلةوالح الانل یا ةرمص
 ردهنسانعم یقلوا یشک ۱ كب دوس هلنیتحف ( رعصلا ) ادج اضماح ال یا ةروماص
 اعاد هدننزو رعشنم ( رمصلا ) ةروماصراصاذا میارلا بابلانم ارمص نلللا رمص لاقي

 ردنا سفت سبح و هتسانعمسعتنم رونید همدآ نالوا ررووا بوروط وڈ رق هشن وک

 ثكجهدیابوششنوک هدننزو ريب ز ( ریمصلا ) هنسانعم سیح* رونید هبیشکنالوا

 هتفو



 لا

 قالطا ه رفکو هتسانعم مام رولوا یالطا هن غو رک ذاو تیر فو نام یا

 رونت ( روقصلا ) هنسانعم ساید رونید هبیبمکپو نویگیدلیا مالسا نعط رول وا
 نالوا هنسانعم هريش ردلیضفت لعفا ( رقصالا ) روند هغاسروقو ثود هدنن زو

 قرهیلوا یلعف هک رد ح راشارقص رثک | یا اذهنم رقتصا رقلا اذه لاق ردند رقص

 بطر لاقت رولوا فصو هنامرخ ول هريش هدننزو فتک ( رقصلا ) ردشلوا دراو
 قالطا ههلزا ةيهاد ( ةرقاصلا ) ردندعابنا یسهلک رقم رقصوذ یا رقم رقص
 هدنزو لالعفا ) را رقص الا ( هل زا هیهاد یا :رفاص هتعزا لاش روثل وا

 رقصا لاق ردهندانعم كيشکا هلیسهدایز دوس هدننزو لالفعضا ( رارقصالاو )

 ققاب شتآ یدو هدننزو لیعفت ( ریقصالا ) هتوج تدنشا اذا رقصاو نللا
 هدننزو لاعتفا ( رافطصالاو راقتصالا ) اهدقوا اذا راثلا رقص لاق ردهتسانعم
 (؛رافصالا ) تدقنا اذاترقطصا و راذلا ترقتصالاق ردهنسانعمقعای شت آ هد رات وب
 ترقصا لاقب رد هنسانعم قلوا یسا كب یک شتآ یترارح كشنوک ھل رسک كنمرمه

 نام ( یراقبلاو یراقصلاو ) هدنرلنزو رفز ( رقبلاو رقصلا ) تدقنا اذا سما
 رد رلعسا كالیطابا و فیجاراو كشحاف بذک نایاوا فورعم سانلانیب هدنرلنزو

 رقصل اب هاج لاق تم و یدنل وا رک ذ هدنس هدام رش کاب ردذ اوج اما ندتسانعم بر

 ر هدننزو یاس ( یراقفص ) جی مصلا بذکنا یا یراقبلاو یراقصلابو رقبلاو

 ینسهزاوآ كشوفنوا هلنامغن و همرمز هدننزو رب رهمز ( رب رقوصلا ) ردیدآعضوم
 كعوا هللا همرم زو عیجرب ر یعسق شوق هدننزو هم زدند مقوا

 هبوص لوش هللاحف ( :رقصلا ) هنوص مج راذا راطلا رقوص لاق رد هنتسانعم

 هلکلالوب راروناج یسلوقمیکلتو بلک هنج یاو بولوا شمروط قوچ كب هکرونید
 رظنک الاچو مهف ربت تیاش هدشنزو هم زف رفقا ) وا شقوا نا

 ةددش هيك ذ یا ءرفص دارا لاش رولوا فصو هوناخ نالوا سصبلا ةدیدشو

 رونب دهد راپ» ام هدننزو ذفن 09 هقصلا ) رددیم انا هدننزو رب ز ( رق ةرص ( یصبلا

 رونید هیوص شلوا ریفتم هلقمروط قوج كب هدلغربو روند هیوص ظیلغو یبآو
 قف رعقص لاق ردهنسانعم قمرقیح هنغلوف فا و هدننزو هحرحد ( ةرعقصلا )

 هلکلبا رثأت شن وکه نمسق هکر کج هدننزو رارعذقا ( رارعقصالا ) ایف حاصاذا هنذا
 سعشا هتباصا اذا دارملا عقصا لاقب ردهنتسانعم كمك هفرطرب ندرب یرلقدلوا

 غمو رونید هنسیروق تروغوب یرلکدید شک هدننزو لحذ رج ( رعقنصلا ) بهذف
 هد.س راف یک یرج روند هلا نالب ددو و و ( روند هنسهجلک

 هدننزو دوعق ( روعصلاو ) هلیئوکس كيمو یصف كداص ( رعصلا ) رارید یهامرام
 اروصو ارص نالف رص لاق ردهنسانعم كلا غیرد و ل بویمرو هنسن همدآ رب
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 ندنسانعم ترش رس هرزوا یاب كحراش رم دداس رولک رفسو بم ۱

 یراکش اقاوم ندنما وا نافل لک و نهاش درک هرزوا روک ذم هجو ردذوځأم

 رقاچ دیکر کیدلوا بلاغ هدناباقم یراف غ رح هدلامعتسا نکل روید هشوق |

 نیهاوسشلاو ةا ربلانم دیسب ربط لک یهو روقسلاب دبصت, لاقب ردب رک دا رییعت |
 ردیما ابق هايس كوب رب هدهماع رفصو یصبلا دبدح یا رفاس رقص لاشو |

 كنيم باودو شماخا نیلا یا هجولاوزب رقسب ءاج لاش روند دوس یشک او |

 هرادییا وللوص ولغاص هکروند ههریادرب نديون هدر هک | كنرارب نالک وتلکت |
 رود هرمکپ رفصو ررید نارفص هنسیکیا رولوا دع ناشن هدنب لایخ رولوا |
 لوط ون هنب رم مش كمزوا یروفو كنامرخ هزایو اسید یاارغص تلکا لو |

 رد زیاچ هد هنت هداتعم و بخ لاوا بط را لع لص یار ةصا اب یأعف لع تلر

 لاقن هنسانعم لاپ یدوجو هللدش یسیسا كشنوک یک هرفص رولوا ردصم رقصو |

 ندقمزوط قوح رفص و اهر هنذآ انالوالا بالام ة رقص و ارفض یما هترةص |
 ردعا کروند هفلل هد و نحآ ضد ةص ام لاق روند هب وص دوا ٣

 هکلیا نی رفنو نعل ۾ ھے ہک نایلوا قسەو مرطا ىلع ةدايق یا رقص هعبطق لا

 ج داشلا لاق هدننزو راغص رولک راقصو رولک روقص یرلعج ردععا تر
 ثودلا مهو [ الدعالو افرص ةيفلا موب روقسلانم هللا لبقیال ] ثیدلا هنو

 قبال نل ناعللا وهو [ نولم زاقص لک ] ثیدلاق اذکو همرح ىلع داوقلا |
 لاق ردهتسانعم قمروا ةصو رولوا شلوا ردصم رقص ,روک کو نیسلاب یورو
 رقص لاق رد هنسانعم قمر شاط ها ر وئاصو هب سا ذا ارقص اصلا ه رقص

 اذا نللا رقص لاقب ردهنسانعم كمشك | كب دوو روقاسلاب هک اذا حلا |

 یدآرب و اهدقوا اذا رانلا رقص لاقب ردهنس-انعم ققاب شن او هتضوج تدتشا

 ءاعسا رقص و هب برش اذا ضرالا هبرقص لاقب ردهنسانعم قلاچ هرب ییهتسن راب |
 رقصت لاق ردهنسانعم كاباوآ هلیسنج رفاچ هدنزو لعفت ( رقصتلا ) ردندلاجر |

 تدقنا اذا رانلاثرقصت لاق ردهنسانعم كنلولع بواب ین آو قسلابداصاذا لح را |
 . ( رقصلا ) هيف ثبلت یا اذک عضو« رقصت لاقي ردهتسانعم را بولایوا هد ری رو

 هدنظفل رقس رقص و روند ه رلقاربی نالیکود هر كعب راحاغآ هشيم كوبي هنيتصف

 نالوا نشم هرزوا غامد ندنسهساک كشاب ( ةروقاصلا ) ردندنسامسا منهج هکر دتفل
 كرلیجاط ( روفاسلا ) رديمسا كکلف یججوا هروفاص و روید هنفرط جا كن

psروند شد رقوص کاو رونلوا ربعت زوراو هک روند هکنلک كوي  

 (.راقصلا ) زدراذوخ أم لدنسانعم بط رولواقالطا هناسلروقاصو هدنزو هوح

 راقص لجر لاقب رونید هیسک .نایزد نالوا ردا نرفنو نعل هنک ره هدنزو ناتک |

 یا
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 لافطا هک رد هنسث رب هد ز رط كدود شو یحا ند رقاب هرافص و رد هط رم یرفص

 لکن آ ود نوسحا وص ی بق كثشا دوخاب رار دا ریفص هن رلش وق نيج رکو ک هلکن آ

 ینعی هه ریفص نالوا هدنیب ضرا یکیا هدشزو هنیفس ( ةريفصاا ) راردا ریفص

 ر هفلصیص هدا زو ریرص ( ریفصلا ) روید هننفی موق قصالم هفرط ییا
 ولخ وو راربد كامشه هدیسراف ر رراقح سس یک یمس كد ود ررزلح ا قادود

 لجرا رفص لاقبهنسانعم قلاچ قلصیص رولوا ردصم راقص و ردذ وخأم ندتسانعم
 ردهنسانعم قماچ هکمحماوص یم كشاو هیش تاصاذا یناثلا بابلانم ارعفص

 دون هدننزو لیعفت ( ریغصتلا ) ءالل هاعداذا رااپ رفص لاق هلتسانم تيبس

 كولم ) رفصالاونب ۳ فص نح لجج لات فص لاقت ردهنسانعم قاچ قلصیص

 هدفلسلوق لع رددالوا مالسلاهیلع قحا نب وصعب ن مور ن رفص رلثآ هکردمور
 بول وا كلام هننرلتکلم هلرللوا بلاغ پودنا هیراحم هلا ران آ هفناطرپ ندنموق شزح
 یراقدلوا ولزکی یراض دالوا نالوا لصاح ندرلن ل رللنا یس یرالایعو دالواو
 هدفلس هکرید جرم رایدلوا دلوتم هدننیب ضایب هلا داوساریز ردشلوا هیعست ثعاپ
 رلیدلوا بعشنم ندهرکص یراصن فیاوط راسو حرفا یدیا مور یسهلج یراصن

 هک مور رم یف داس نامزو یدا و داخل : مور سصمو ماسد الب ردق هت داعب نامز یتح

 ندنرضح یدنا لسفره یععا یدنا ماس ی ھاك یدیا یها شدا یراصن عیج

 رفصالا یب مک عو هدنسا رع كومریو یدنلوا لاسرا هما 6 اهلیناونع مورلا مطع

 اقلطم رفص الا ینب نیت یلع سٍ راید روس ود ردم زال هرشک كرادت ردهرزوا

 هدحاو هغاط ردلخاد یراسو هسنا رفو "ریلکنا ووقسم هکرولوا یسهشاط مور
 ( ثیرافصلا )ردعضومرپ هدماش هدننزو رکس ( رفصلا ج رم ) یتا ردقو صص

 ید رفم هروک هناس تكحراش رونلوا قالطا هانادک و ها رقف هدنزو تن ناف

 ندریفصت هدننزو ثدحم ( رفصلا ) ردندنسانعم ولخو ردهدناز هاو ردتیرفص
 طارض یا هتسا فصم وه ی هتنه و ردکیذ کا ی ردلعاف مسا

 ( ةيروفصلا ) رددآ هدلب رب هدنغاچس ندرا هدننزو هبروع هلیفیفح كناپ ( هر وفص )
 لوقلعهلیعف داص ( ءاروفص ) رددآ تابث سنجر هلددشت كنايو یعض كداص ۰

 "رلیلح هک ردیمما یرلهعرک كاب راتمنح مالسلاهیلع بیعش هایروفصدوخای هروفص

 ) تاوارفصلا ( رول وا قالطا هل ابح هج رب ) رفاص الا ( رد مال ىلا هيلع یسوم

 حض ومر هر وکه ننایپ را رسا یو هدنن رق لحم مان نارهظلارم نیم رطا نیب

 ( رقصلا ) ردندنلخاد درلن آ هدیدجو ءارفصلا یداو هکردنرابع نده رق هجنرو
 ندنسنح ناغطو نیهاش رود هشوق ندا راکشو دیص ره هلی وکس كفافو ىف كداص

 رولک هراقص و هلك كداص رو راقصو رولک هروقصو روقصو رقصا ىج |
 سس
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 كانا كلذک دکردروناج رب هنشب لوف لع رمصا بوادواف یتسی را كانا
 نسب رجشا هدقدقجآ ناسنا نا ینرلف رط كنب رک ول وا «دنئوح

 هدننراف كن اسنا هک ردزفجروف ع ولر یار لعو رددلوب  ایوک ینیدل رس

 هکر دقجهلوا رای غوص دارم هروک هنناب كحراشرارید یخدرافص رولوا شراع
 هکدفورعم رفص رهخو هنساع» عوج روند هفلجآ رفصو ررولوا عفدن ندالفس

 لایل بیلفو تبع رولوا عون# اضعیو ردفمستم ویو ردآ نالوا هدنقع مر
 رفص هروم رهش هکر د ح راش رد رافصا ۳ ینبم هة راللع تیا هراتعا

 راخذ بلج هفارطا هکم لها هدروک ذم رهش ارپ ز ردند:سانعم ولخ یس هیس

 ردیدآ ثاغاط + ندنرلغاط للم رفص و یدا رولاق لاخ هکم بولوا مشتنم نوعا

 بابلانم اروفص و ارفص .االا رفص لاقي ردهنسانعم قلوا لا روفصو رفص و

 لوس هيا هل ( نا رفصلا ) تاعاذا نالف باطو ترةص لاشو ىلخ اذا عبارلا

 هیمس ها مرغ یر ۵ رلنآ هدمالسا دهع هکروث وا قالطا هره ییا ندهنس

 یدا رردا قالطا نارفص هنسیکیا هدهیاهاج ردرفص هللا مرح دارم یدئوا
 هکرورد هجو ندهعست تازلف ىلعي زددنناسقا ساح هی كداص ( رفسلا )

 رونید هب هتسا شو و رولوا قالطا هده واو رلرید یور هدیسراف ردفو عم

 همدا ناب جو E راطع ( رافصلا ) ردزیاچ هدلی الت تاکرح كداص هدانعم و

 هیهنسن شو هدرلنو هدننزو ریز ( رفصلاو ) هدنزو فتك ( فصلا ) روند

 ذی لاقو لاخیا راشعا ةمرب لاقباک رافصا ءاا لاق رولک رافصا یرلعج روند
 لاقرد هنسانعم قلوا ج اتو ربقف هلل رسک كنءزمه ( رافص الا ) داصلا مضي رفص

 هالسخا اذا تيا رفصا لاق رد هنسانعم یا لاخو ر ةءفا اذا لحرلا رقصا

 لاقشهنسانعم یلاخ ردفصو ند رفص نالوا هنسانعم واخ هدنزو فک ( رفصلا )

 رود هرلنابب نتب هدنلئاوا كنسوم زوک لاح ( ةيرفصلا ) لاخ یا رفص ءا

 تبان هدماکنه ینیدلشب هکلک جییردتلاب كتدورب بولیکح كناوه ترارح لوق ىلع
 كنا ادتبا هکروضد هللئاوا كعمومره ینعب هيهنمزا لوا دوخای روید هرلثثوا

 | لیه- كنمسق یکو نویق هرفصو یک یرلیآ ادا كزوکو كزای ال ردیدم
 | دولوا ءاتش مسوملوا هکروئلوا قالطا «رالود یراق دروغوط هدنتقو یعولط یزدلی
 ندرعفص رونلوا قالطا «یرغوا ( رفاصلا ) رد هتسانعم هبرفص ید و ( یرفصلا )
 هرهزیو نابج تیاغب هکردیعسا شوق عونربو صل یا رفاص وه لاق ردذوخأم
 نایلوا یراکشو رولوا قالطا هشوف نوا یک رالج قلصیص اقلطمو رولوا
 ردکعد هسکو یک کز دادام هتساتعف د رفو حا رفاصو رونلوا قالطا هثوق ر 

 رونلوا قالطا هئوک هدننزو هراصم ( :رافصلا ) دحا یا رفاصنم رادلابام لاقي

 یربفص
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 هب هک رکج شاط روع و روند بادرز هدیس راق رول وا رعت ازفص ید هد نءاس

 یعارم رولوا تبا هدرارب لاسموقو لهس هکر دیدآ قلتوار ندنرلفلع هود و رود

 كن هسکمات یلسلا عشاجو كنهسک ما ما نی ثراحو رولوا هیش هتنغاریم لورام

 ناقوردفو رعم هلبا ءا رفصلا یداو الاح ردیدآ یداور هدشس نیمرحو ردیعسا یسرف

 یهنسن رب هدننزو لیعفت ( ریفصتلا ) رولوا قالطا هاب نالیاب ندنجاغآ
 یرب رو ة رفص» هغیص اذا اریفصت تبوثلا رفص لا ید هام قمایو هب یراص

 رفص لاقي ردهنسانعمقلاچ قلقص و هالخ اذا تيبلا رفص لاقب ردهنسانعم قلق للاخ

 نالوا یراص یرلناشنو تمالع هدنزو هندحم ) ةرفضألا ( هتفشب ثتاصاذا هی ادلل

 هنمراید نم هلیص كداص (دی رفصلا ) ةرفصلا ممتمالع ىا ةرفصم موق لاقي رونید هراهسک
 هنن رپ رکش ه را قیوس بودی روق ن هرکی سس زونه ردیمسا امرخ هنوکرب صوص#2

 قالطا هب هقرفرب ندن هشاط هرو رح هاب مسکو ی يف كداص هب رفصو رردنا عضو

 دوخاب رد رلب وسنم بنات مات رفص الا ن دای ز د وخای رافص 7۱ هنادبع رول وا

 لاخ ند عب رشو ند دوخاپ رلیدنلوا تسن ه یراص هل فلوا یراص یرازکب

 مرک هک یتعاج هبلاهمو رۇنا ندنسانعم ولخوب یدنلوا .قالطا نوح رلقدلوا

 ° رفص وا نالوا یرادح رول وا قالطا هن رفص هد رلذ 1 رد رزم شم هات و

 كنتوا یدک ۍراک ديد یسپ یسپ ینعی یمعب هدننزو بارغ ( رافصلا ) ردرلب وسنم

  یراص نالوا مک هد راق و روسد رغ زاوق ندا نوکت هدن راق و روید هنس روق

 ا رق روند هکح و نالوا رتبعت هنک و یک ی یو دام اقشا روند هب وص

 رک ها هدانعم و روند _هتسهیق فاع نالو هدنرلبد O ثنهبادو

 ثداح هدنرلقن رط كنسهلوقم هودو رطاقو تآ هکردیدآ كجو كحوکرب و رد زاج
 ( فلا ) رونلوا,قالطا دنابن هدرموب شلوص هلیعض كدام ( ةرافصلا ) رولوا
 قلوا عقب وص یراص ینعی رافص هدننراق یشان ندتلع كمدآرب هدننزو رفح

 هنطبف عقجا اذا روفصم وهف لوهجلا ءانب ىلع" لجرلا رفص لا ردهنسانعم

 یزکب بولوا ضراع هتنراق كلانا هک ردیدآ تلعرب هلنیتعف ( رفصلا ) رافصلا
 رشا هدیلهاج روند هکلیا ربخأت هنآ رفص ینیآ مرحم رفصو ردراراص یک اب ۳۳

 یمرح نوعا ارجا یراغو برح یرلغدلوا ردابم هدنیآ مر ع نالوا ندمرح

 2 [ رفصال 1 ثیدا هنمو یدیا راردا لدب هم رگ یرفص نعد راجا ا

 مذ یراتس هربغ کرد هماوق رم نلع دارم لد رفص نالوا قم هدروک ذم تیدح

 [ رفصالو تماهالو یودعال ]" مالسلا هیلع هلّوق ثیدلا نم دا لاو ىدا ردا
 رلب رعو رد هني رلانعم بلقلا بلو باقو لکوکو مزجو دقعو شوهو لقع رفصو"
 هدقدقحآ بولوا قصثلم هعالضاو نوکتم هدننراق كناسنا هک ردیدآ نالیرب هدنعز
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 یفصو هرب ولئاب هدرخ هد رخ هدننزو هنس ( :رفساا ) )رس ندا ریفص
 كئاوخا هبرمک كداص ( ةرغسلا ) اربفص این راص اذا ةرقصم شرا لاقب رولوا
 ةرفصنالف لاقی و مهرفصا یا من رفص وه لافب روند هئکچوک كا كموف هوخاب
 لوش و رافصاا یا وا زا ۷۱ لوش و مه فسا یا هب وادل و ةرفص و هب وا

 شایرب نامه ندنب نالفیمی ییع رغصام یا لوالابابلا نم ارفص ٌهنسبالا ین صام

 رولک هرفص ییج رود همدآ لمه و یشار هب رافحو لذ ) ضاصلا ( ردکحوک

 ناهو لذ اذا عیارلابابلا نم ارفص لج را رفص لاقي حراشلا لاف هدتشنزو هتک

 ( :رافصلاو ) هدزو باعه“ ( رافصلاو ) هدتننزو بنع ( رفصلا ) عاص وهف
 یشارهنراقح و لذ مدآرب هلرمخ كراداص ( نارفسلاو ) ( رفسلاو ) ,دننزو هاهم
 ارافص و ارفص لج را رفص لاقب یشا ندنکیدمشنب یبوک ردهنسانعمیلوا لمع و

 ليم هبورغ شنوک و لذلاب ىطر اذا سماخا باللا نم انارغسو ارغصو :رافسو
 ( ضاصتلا ) بو رفلل تلام اذا سما ترفص لاش رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا

 هیفن هپلا ترغاصت لاقب ردهنسانعم كعنروک كوكو كفلکحوک هدننزو لعافت
 اذا لجرلا ضاصت لاقي رد هنسانعم كمروتس وک ربقح ینسفن یدنکو ترغص یا
 هثمو حراشلا لاق رونلوا قالطا هناسل هلا بلق هلیسهینب هد ( نارفصالا ۷ قاع

 نامع ( نارغص ) ردعضوم زب هدننزو نابصس ( نارفص ) * هر ةصاب . زا + للا

 لاق ردهنسانعم كنکجوک یهنسن رب ( راغصتسالا ) ردیدآ لجررب هدنزو
 رد دیهاسا دوو لخت هو( رهفص )ارم هد ادا * ىکا رفصتسا

 روند هننول قلْیراص ندناولا ینعی ردفورعم هلیئوکس كنافو ىمط كداص ( ةرفصلا )

 هف رعم ه رفسص و ردیدآ عض وه رپ هدهماع ه رفص و 9 نددادضا هلکشد ههایس و

 دارجا ( رارفصالا ) یک هما سا رولوا سنج ع 4 هکر دیلع كنمسق یک قرهوا

 لاقي رد ه:سانعم قعداراص هنسن رب هدنزو را ریجا ( راریفصالاو ) هدنزو

 هثیش یراص ردفص و ندهرفص ( رفصالا ) ةرفصاذ راص اذا رافصاو "یثلا رقصا

 ةرفص ] ٹیدحلا ةثمو حراشلا لاق روند هغلجآ هدنزو هر ( :رفصلا ) روید

 هنا هدرناصب كفلزم نطبلا ولخو ةعومللا یهو [ ملا رج نم ريخ هللا لیبس ف

 ( رفصلاو ) ( روفصلا ) ردذوخأم ندريفص یرلانعم ولخ راس و انعموب هروک
 هنوتلاهیا نارفعز هلیسهینب هات ( نارفصالا ) رد هنسانعم عیاجو جا هدنزو مظعم

 هبهیوب یراص یرلکدید هرهجالا و ینارفعز نع یتعی سرو هللا نارفعز لوق ىلع
 رول واقالطا هنوتلا ( ءارفسلا ) رووا قالطا همزوا یروق هليا نا رغعز دوخای

 [ ذقلاو ءاضیلاو ءارفصلا ىلع ربيخ لها حلاص هنا  ثيدملا هنم و ح راشلا لاق
 ردهم هل روند هفورعم طلخ ندهع را طالخاو عوردلاو ةهضفلاو بهذلا ىلع یا

 هد اسل
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 هدشزو هح رح د ) ةريعصلا ( راردنا مس رد هلا داض نوعا قمالوا سلم دنظف) دف

 رو رتعصلا عر اذا للا رئعص لا ردهنسانعم قمالتوا یوا كیکک یعسق یرآ
 هلی لداص ( ریاعصلا ( هنب ز اذا یسا زیعص لاش ردهنسانعم كيا نایزت ی هنسن

 ریعص ) دادش تباعص یا راعص روما لاقت روند هراهنسن نالوا راوشدو دندش (

 ( هکر دیفدارع و هدنزو یربعس ) یزبعصل | ( ردیدآ لحر کیا ) ه زیوص واو

 ناسنا دفا 3 یضام ثااشا هلیس هی لعاف مسا 03 فدعص)ا ( یدنلوا 3 هدنسودام

 ناسنا هدننززو رافنعا رافنعص الا ( ضام یا رفنعصم لحر لاقي رود هناویح و

 ترفنعصا لاش رد هنسانعم قلوا رامرات درهیلیا رارف هلئعرس یهورک نا ویحای

 لاق ردهنسانعم قلرو نوي و ترع ناو ارارف تعرساو تقرفت اذا رجلا

 ج رحد ( رفعصتل او ( هد زو هح رحد ) 5 رفعصلا ( توتلا اذا قنعلا ٿ رفاعصاأ

 ترفعصت و قنعلا ت رفعص لاقت رد هنسانعم قلدو هق رط رب نوي هدرلن و هد زو

 نهق رف اذا رجلا قولا رفعص لاش ردهنسانعم كلبا رامرات هرفعص و توتلا اذا

 رار د لپا هدیس راف روند هنسهط روع قلابو هراب واه هدننزو عقرب دلداف ) رةعصلا (

 رود هنخ رح وف هدننزو روبز ) ر وععصلا ) كمسا ضب یا رقعصلا لکا لاقت

 ) رغصلا ) رد هنانعم ول ید EE f هک رواد ەنسەقوۋ لوق لع هنسانعم بالود

 هکلکحوک ینعب ردیلب اقم مطع رد رلعسا هال تن رو هما Rk ةراغصلاو ( هدننزو تبع

 هثحو مرح مک خاف لا لع روند یک رز هنلباقمو ید رح هدیس راف ا

 دارم ۳ صوص هکلکحوک نالوا هاتهج ناشو ردق ه راغص و نالوا هلتهح

 ردراردصم هلیع ٤ دكداص نا رغص و هلنیتعف رعص و رغص و هراغصو رد رد تن را

 انا رغصو ارغصو ارغصو ةراغص رغصو ص لاقت ردهنسانعم قلوا كحوک

 باغ ( رافصلاو ) هدشنزو ريما ( ریغصلا ) مظع دض عبارلاو سماطا بابلا نم

 ی كریغص روند هثیش وک و راد هدننزو ناطلس ( نارغصلاو ) هد-دنزو

 ( غاصالا ) هدننزو ءاخویشم رولک ءاروغصمو هدننزو ءامرک رولک ءارغصو رولک راغص
 لیعفت ( ریغصتلا ) ردلیطفت لعفا هکردیعج كرغصا هلیعج ثینأت ( :ضاصالاو )
 .ادتبا وو ودهن ساغم كقلجوک ییهتسن رب رسک كره ( رافصالاو ) هدننزو
 یاب كضرا راغصاو اریغص هلعج اذا هرغصاو یثلا رغص لاق رولوا اردو

 یهسک رب و | ریغص اراب” راص اذا ضرالا ترغصا لاش ردهنسانعم قلوا ریغص

 هلعج اذا هرغصا لا رونلوا ریبعت قلداوخ هک ردهتسانعم كلا ربقحو راوخ
 اهزرخ اذا ةبرقلا رغصا لاقب رد هنسانعم كنکيد هبرق كحوکو الیلد یا ایغاص
 اودلو یا اورغصیل اوعترا لاقب ردهنسانعم كليا ادیب دالوا كج وکو ةريغص
 لای ةدایز ( رییقصلاو ) هلرمسنک كنهددشم یاب و یمض كداض ( ریغصلا ) یعاصالا
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 ردگم رو هرزو | نالیم هفرط رب هکر رث وا قالطا هکرو یروفرا یروقرا هدننزو

 هند رک كن هقا هبرعیسو ربسلا ف ضازبعا وهو برعیص یش لاقب یک مک
 ممه یرهوج رداکد صوصح هبهود اثلطم ردسپسا اتو عاد هلوکرپ صوص
 دل مهلا یمانا دقو * وپشا كاش ما سلع نب بیس ییرهوجو ردشلغا
  رهاش مان هفرط ردشانا افلا ههو یی * مدکم دی میسلا هيلع جانب * هراضتحا

 قوتتسادف لزهلا هجو یلع هدنفح پیسم رویزم هدکد نبا شوک یوقرم تیب هسیا
 ( یرعیصلا ) ردموسیم هدنسهدام قو یا كروب لثم یدلیا دارا ینلثم لا
 لاقب رردیا داریا نوا دیک ات ینظفل رجا هک ردکعد یزم رق كب هد زو یلقیص
 یا یرعیص مانس لاقب رولوا فصو هب هنسن كوي یسهثج و "یناف یا یرعیس رجا
 ردیدآ عضوم ر ہدنےس وڈ راف لح ما ینعص هد زو ءا ریو ) ءا رمعصلا ) مظع

 ( یراعص ) ردا لجر رب نارعصو ردیدآ كشرا رب هدننزو نال [نارعص )
 دا داص ( ر هصلاو ( هدشزو روس ز ) رو هصلا) زدیدآ عضوم ۳ هدنزو یراصق

 روند هتنالوا دمجم لرلصو ندا نالیس ندرلجاغا هلیعم كنهددشم یارو كیعو

 روند هدهنشلیا نالیس قرهلروب هجهقفوب و یدازوا نوزواو یک كلن وکو ا ربتک

 كن هعو رولوا كش وک یک رېن هکروند هب هنسن سبایو ظیلغو یراص هنوکرو
 دوس رول وا یتج وز یک غم“ هکروشید هتیوطر لوش ناقیح ندن رلکیلد یرلک نما

 روید هننالیغاص لوا لا ندنزوغآ كناویح شمغوط یکی لوق ىلع راردیارییعت یزعآ
 اقلطم لوق لف رو د هنلصاحو هنشع كراج اغآ ولت الص یک یراجاتآ لفلفو جدداو

 لالنعفا ( رازنعصالا ) رولک ربراعص عج روثوا رییعت یصوب جاغآ هکرونید هغمص
 هلیبس عجورب یکوجناس دوخای هبرض هسکرب هدننزو لالعفا ( رارعصالاو ) هدننزو

 هاب مط لاق ردهنسانعم كع ود یک نمرکد كرهلوزو بوش رو هدرب ینیدل وا

 وا هدننزو رببز ( ریعص ) ضبقنو هناکم عجولا نم رادتسا یاررعصاو ررتعصاق

 یردب كنهبلع ندباحا و ردیعسا یدج كنيرلتمح هتع هلا یضر یراقغلا رز
 كنکحو قو هلیض كداص ( ءرورعصلا ) ردیدآ یردب كنهبقع ندنیدو ردیسا
 ق رودم یک هرک یهنسن ۳ هدننزو هج رحد ( ةررعصلا ( رونید هغلا وب یتیدناو

 "یثلا ثررعص لوقت ردعواطم ندنآ هدننزو ج رحدن ( ررعصتلا ) ردهتسانعم

 ثچوک یشاب هدننزو روفصع هللا هدحوم یاب ( روبعصلا ) رادتسا یا ررعصتق

 هاکو هدنزو ردن ( ربعنصلاو ) هدننزو رغعج ( ربعصلا ) رونید همدآ نالوا
 رددآ ریش ع و رب هی هنحاغا زدس را رید ید رمنعص دقت نیع 4 رول وا

 هلحم رب رونلوا رببعت كیکک هنعون یناپ هکردیف دارمو هدننزو رتعس ( رتعصلا )
 رعش هکرید حراش رردیا رارف یسهلوقم تارشحو ماوه نداروا هوا شرق

 ۴ ۰. هه
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 ( ةريوصلا ) ةرورصم یا ة رب سص مهارد لاش روند هر رل ها شفا هسیک هدننزو هیقس

 ترک و هلص وعکتت راط یأرو قلخ هدننزو هود هل ای د دشت و یس هی رغصم

 هلعافم ( :راصلا ) یاراو قلا قیض یا :ریوص لجر لاق رونلوا ى

 هته رک ا اذا ةراصم اذک لع هنرراص لوقت رد هنسانعم كليا هارک او ريج هدننزو

 تشرد و كب كرلجاغآ نالوا لصاح غمص یک زقاس یم كداص ( نارصلا ) هيلع
 ویوق تب هلغلوا قشمراص هراجاغآ, راس ( رادصلا ) روند هتنالوا تبات هدرارب
 كناط و یصف كداص ( رظصلا ) ردهراص یدرفم روند هراجاغآ نالوا لهکلوک
 لاق ردببقاعتم نیس و داص ردقم زاب یزای هک ا رطس هليو لوکس

 قلوا طلسم هکردیفدارمو هدشزو رطیست ( رطیصتلا ) هرطس ینعع ارطص هرطص
 رج رونید هب هداپ هلی كيم ( راطصلا ) رطیست یعع رطیصت لاش ردهنسانعم

 د ع دنا ارز ودیا لقت یتغیدلوا هيدر ٽغل كنو ندینایک حراش رد هنس انعه

 هبه ریس هد هیه و ر ارز ردکر ک قاوا وام ندیمور ںول نه لبذل نکل زد یک یانم

 هلن یعف ۳ طصلا ( ردفراعتم هد هرس ولتط هدشاب و راطسم و را رد روطس وم

 . رطص تی رشا لوقت رونلواإ ریبعت شو ولقوت هک روش د هب ر ى یا

 هف رط ر یزو فنانا هلیعف كل بک و دداص 80 . صاا ) لا اد ویع یا

 یأر یع و قلوا رود یزوب رب لوق ىلع قلوا كرود ین لبام یرعوط
 رول وا رود بولیر | ی وط هبناچ رب یوم هکر دتلعرب صوص# رزق هود

 قنعق لاش و رعص مد قوا ههحوق لاق رول وا ردصم و ردعسا یظفل رو دص سد

 فتحا یا لام اذا عيارلا بابلا نم ا رعص ههح و N لاشو لیم یار ص رہعبلا

 كح وک ی شاپ ار رعص و رول وا لعح یشاب ندنوخم و رکو قلخ نالیمو و نیقشلا

 لاقب رد هنسانعم كليا لكا 9 رغص اذا هسأر رعص لا ردهنسانعم قم وا

 کكناسنا یدو هدننززو لعفت ( رعصتل ر 3) ا اک رب راعصلا لکا اذا لح را ر عص

 رعصت لاش رد هنسانعم قلوا درود یرغوط هف رط رب یوم كنهود د وخاب یزو

 هم دا ول زو رود رد_فص و ندروک ذم رعص ( رعصالا ) الئام راص اذا ههحو

 [ رتباوا رعصاالا مف سيل نامز سانلا ىلع ىتاي ] ثیدحا هنمو ح راشلالاق روتید
 (:رعاصلا و )هدننزو لیعفت ( ریعصتلا ) ردندیماسا رعصاو اربک ههحو ضرعلا شهلا

 یک هدنسوشرف یشا ندکلنیدوخو رکھ لب سک كنم مه ) راعص الاو | هدنزو هلعافم

 هدخح رعص لاش ردهنسانعم كک | بو رب ود یغوط هف رط رب یزو بويقب همدآ

 دقلخ نوکی اع رو رک نم اوا الا یا را رس هلاما اذا ه عصاو ه رعاص و

 نت د مرز هک رونل وا قالطا هه ود نالوا د دش و 5 هدننزو م کم ) رعصملا )

 هیلقیص ( ةيرعيصلا ) دددش یا رعصم برق لاق رولوا راو شد كمریوح ینویب
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 س تست سس
 (ةرورملاو) هد زو روبس ) رورمملا ) ءا یا ءا سه رم لاش روند هد ك

 ( روراسلاو ) هدنئزو هروراف ( ةروراصلاو ) هدینزو هاعم ( ةرارمملاو ) لاه

 هدشزو ءاروشاع ( ءاروراصلاو ) هللا هددشم یاب ( یرورهلاو ) هدنزو نوناف
 جاوزت لوف یلع رولک رامصو هرارس یمج رووا قالطا هیسک نالوا زاما مح
 هرورصو رورص هروک هنناپ كحراش ردیواسی»ود رام روید همدآ نالوا راما

 ىف ةرورممال ] ثیدسا ىف و ةياملا ىف لاقو ردسايق فالح نكل ردقجهلوا ىج
 اضیا ةرورمهلاو نابهرلا لمف هلال حاکشلا كرتو لئلاوه دیص وبا لاق [ مالسالا

 ةرصلامص هينشنلا هجو لیفو ملاو سالا وهو مدلا نم صاو طق ی ۸ یذلا

 روراص و ةروراص و ةرارمص و ةرورمصو رورص لحجر لاق ٌهقفثا جارخا نع

 لوش ( رطصااو ) ( دومعلا ) جو زنی موا مگ ۸ یا ءاروراصو یرورصو
 فاح لاش هلوا راط لوف لع هدتئیه شلزو هکرولوا فص و هنغن رط راوط
 لوفن رونید هتجاح هدننزو هراح ( ةراصلا ) قیشوا ضبقتم یا رطصعو رورصم
 ین شطع یا ةراص ییباصا لوش رود هفل رس وصو هحاح یا ةراص كيف ىل

 رونید هراقس غب هلیحف كيم ( راسلا ) رولک راوص و هدننزو وارح رولک رارص
 هلکلیا مسر هلیا ربصم یفسرغب هدنسهدام معم نوبوغل راسو شوم هتسانعم ءاعما

 هلتسانم دقعو دنب هج رک ردشهالوا مولعم یدرفمو یسهیش هجو كراصم هدارو

 یدارذ ( یرارمصلا ) ردیمال رمرب هدننزو هبا” ( ةرامهلا ) ردنکع قلوب هجو
 ( رسمنا ) رولک نورآمص ىج هنسانعم حالم روند هنس هفناط یک هدشزو

 (نره)تسدفن اذا ةقانلا تررصلاقب ردهنتسانعم كليا مدقت هقان هدننزو لیعفت

 یراص ینول هیش هیهجرس هنرمنک كداص ( ملا ) رددآ هدلبرپ هدماش هنیتمک

 هدشنزو دهده ( مص رملاو ) هدشزو روبز 6 روص یصلا ) رددآ شوق ۳
 نالوا هلا مظعروص مصو رونید هنکحروب سوتنفآ هدنزو دفدق ( صرصلاو)

 ( تایاصمسلا) ردهودیرلک دید یناسارخو یم هکر ونیدهنعون تخم و رونید هبءود
 لصاح ندرلن آ ینمی هدنرانی هود بص هللا یتخمب هکروشد هرهود لوش هيف ۵ داص
 ( نارصملاو لا ) روند هنیرلتلوا ولک روا کیا لوق ىلع هلوا شئوا
 نکرولیاص هلل رکو یک ا داص ) یرصلا ) ردیمسا!كغل اب سلما نسل وهن وکر یزساه

 دقن اذا رب سص هل ناک اذا یرص مهرد لاق رود هبهخا ندا روهظ یسید رقاچ

 زاردورود رهچک هکرونید هنس هک رکج قاجوا هدننزو لكلا رارح ( لیلا رارص )
 رونید دب هفن اط یر اکدیدآ یطب نالوا نکس هد راید ماش ( اوتل ) ردا زاوآ

 ردیدآ هلسقرب هدنب هیخف كيءهنمه ( رارصالا ) ردیدآ نصحرب هدنع هلنیتحف ( ررص )
 ) ةريرصلا ( رددآ یداورب هدزاه هدننزو باتک دوخاب هدن زو باح ( رارص (
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 اذا ارص لوهحلا ىلع تالا مص لاق ردهنسانعم قلاچ ص رص داب یتسهلوقم
 كالا نه اریمصو ارض یان لاو ر تی رب یا
 هدنکرت ندسس وب نونید هسس هک رولوا مساهدانعمو ررصو توص اذا یناثلا

 ارص لجرلا رص لاقي ردهنسانعم قمرقيح كب ریرصو "صو رونلوا رییعت یدرفب
 رد هنساتعم س رکح قلوق ندنندش كفلرسوص ررصو ادیدش حاص اذا اررصو

 ازت یو اس بم ساوا ف لاق شطعلا نم حاص اذا اریمص هخامص رص لاقب
 روت لاش رد هتسانعم قا ۶ بوراص یتسهم كنهیشام ولدوس یصو نینطاهل ا

 سسر یسهلوقم كشأو تأو اهعربض دش اذا لوالا بابلا نم ایض ةقانلابو ةقانلا

 رالاو سرفلا رص لاقی. ردهنسانعم كمکید پودل روغوط. ینراقلوق نوعا تماکید
 هکر ول وا قالطا ههغوف لوش صو عاقتسالل ابصنو اهاوس اذ۱۲رص هنذاو هذاب
 شه وا دن ع کا نوعا ليدعت هلکیا لوز قلاص هفرط رب هدقدنلاص هب یوق

 دغوق د هېل وق نالوا هدنساه روا كنهغوق كوي هدننزو ربنم عم و هل وا

 زد ردصلاب هيمس رض هداروب هلوارونلغ بیا کا نوعا قلوا لدتعم بوليرغ وط

 سس یسهلوقم كشاو ا ید و هل رسک ی ھ ( رارمه الا ( رد هنسانعم لوعفم

 دو سرفلا "سصا لاق ردهتسانعم ی بود رابق ینراقلوق نوعا كیلکید
 لبنسلا رصا لاق ردهنسانعم قلوا ررص هلبنسو عاقسالل اصن و اهاوس اذا هنذاب

 اذآ ودعی لجرا نصا لاق ردهتسانعم كلی هلتعرسو رک ذیساک اریص راص اذا
 رد هتسانعم كجا بلق دقع و منع هم ال ما زبلا هرز وا قمال وا ع راف هشیا رو ع زسا

 4 قراص و هغاب هدننز و فاتك( الا ( هیلع مع اذا سالا لع یصا لاق

 مسا ( تاما ( ردیدآ حض وم رب هدنب رق هنده رارصو رولک هرصا یج روند

 پولیراص یرلدم را هني را هلوقم هقاو نویف ولدوس لوش هلیس هینب لوعفم
 لوقلع ردذوخأم ندروک ذم رارص ونو هنسانعم هلفحم هلوا شلغب یرادوس دلغفلغت
 هیرضتو ردیاب لتعم یرک ذ لح هلغلوا ذوخأم ندنسهغیص هبرسصت یرصی یرص

 لسعاف مسا ( :مصلا ) ردهنسانعم كمردک رب بویغاص نوک جافرب یئدوس كنويق
 تناک اذا ةرضم ةقان لاقي روئلوا قالطا هب هیشام نالوا مرو دوس يسه
 هناد زونه لوق لع نالوا شعشکپ بونلشماف ناص هلنیتعف ( ررصلا ) ردنال
 هس رسک ( یرصلا ) ردهرربص ید رقم روند ههشوخو هلبنس نالوا ش نرمال

 (یرصالاو)هلیخف كنارو یرمسک كداص ( یرملاو ) هللا هحوتفم ةرمه (یرسالاو (
 یک كداص( یربصلاو ( هلرسک كنارو ی كداص ) یرضلاو) هلسهدایز تە مه

 یایصارو یا ین وه لوقت ردهنسانعم تقیفحو دجو تعع هلیصف كنارو

 نیچلای هدننزو ءارض ( ءارصلا ) دجو ةع یا یرصو ی رصو یرصاو یرص و
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 لم ادام هسک نالوا سوبأم ارز رولوا برش هدکدایا تدوع تسد یمت |

 یا هب ردصا برمشب ءاج هدیاادیم لاسا نکل رولک كر هیلپا برض یرارو نم
 هرداب ( هرداص ( ردیدآ عضومر هدننزو رداق ( رداص ( ردم وس ص هي رابع هکنم

 یداج هدفلس هدنزو نح ( ردصم ) ردیسا كحاغا ردس فو رعمر هد زو |

 پرعناوسا 6 ردیعسا بو هنوک رب هدن زو بانک ( رادسلا ) ردیمسا كخآ لوالا |
 هطاحا ینراسکوک نو یسیغاشا بولوا هدنزرط هعنفم یجبوا لرون روا هبرلغاب

 هدن زو هلعافم ( ةرداصلا ) ردیدآ هبرف رب هدهماع هدنزو هبانک ( هرادص ) رد
 هرداص لاقب رد هنسانعمكلپا هبلاطم بوردشفص یدآ رپ نوعا هنسن رب دوخای لامرب

 هرداص باهش یتح ردندنسانعم عاپراو عوحر هوب و هب هبلاط اذا اذک لع

 رفذ دواب هدننژو لبح ( ردص ) ردشلبا ممر هیرابع هیدوبنالع هف راف لام ىلع |
 هدنب رق هنیدم هدننزو پارغ ( رادص ) ردیدآ هبرقر هدنساضف سدقلا تیب هدننزو

 لوق ىلع هندش كقوغوص هلیدیدشت كنارو یمسک كداص ( ةمصلا ) رديدآ عضوم رب
 سهلاو :مداا تضم لاقي ردرلسا هکرد هیانعموب ید مص ساه رونید هقوغوص
 ةحص ىف لبقا لاقب رود هدایرفو هغمرقیح هلدش كبو د رلاوا درملا ةدش یا

 هلم و ردفدایم هدلوا یانعم ها همه هنرسک كداص ( مصلا ) حایص دشا یا

 اا لوق لع ىلولروك كب رصو درملا یا [ دارا نم مصلا هلتف اع یمن هنا ] ثیدا
 (:یصلا) دربلاوا توصلا ةددش یا رص جر لاقب رونيد هب نالوا قوغوص كب |

 بركلا ةمص هلذخا لاقب رونید هیهصغ و م و ههسات نالوا ددش هلیعف كداص |
 مهلادج یشفا لاقب روند هنادش كناوه ترارحو كلاتقو كنج كلذک هئدش یا

 هفطع ءسص و را ةدش یا ٍظیقلا ءمض تضم لاقت و برا ةدش یا ةرصلا لا
 روند هفجشوب یراقدلن وفا نوعا ری كناوسن نالوا برمشمو داج هک ردهنسانعم
 عوضوم هنسانعم .قلغ كب هروک ذم هدام لصا ردشلبا رارکت یانعم و فوم

 یاعضناو داقعنا رولوا قالطا هتعاج هرصو ردع رفتم ندن [ هراس "یناعم بولوا |

 ةرصب ینلباق لوقت رولوا قالطا هغمردشروب بوروترو زوک زو هلسعو ھل

 رونید هنویق شاوط بولغی یدوس هلقفلغم بولیراص یسهمو هبیطقت یا هجولا
 هنجگا هکروالوا قالطا هبهسیک هلی كداص ( ةرصلار) :ا مصم یا ة رص ةاش لاقب |

 اهوحمو مهاردلا ج رش ىهو ةمدلا ىف مهاردلارص لاقب رولوا مضونوتلاو هجا

 ) دونید هلی نالوا قوغوص كي لوق ىلع یلوتلروک كب ہدننزو عع ( رص رملا |
 سوتسغا مصرصو دربلا وا توصلا ةددش ىا رصرصو رك ذ اک رص څر لاق |]
 یصریص هن ریو ردیدآ هرق ییا هدنساضق دادغیو روند هسورخو روند هنکحو |

 رجشو تاب هلیحف كداص ( مصلا ) ردکوی ندایلع ویو رونید یلقس هتربو ایلع |
 ا کی ایم رم ات ی توس همتی یس
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 ردص لاق ردهنسانعم كليا قبس یسلج بوقح بولیص» ندنفلارا رلتآ راس
 ردص روند دسک وک دو هلی كداص ) ةردصلا ( قبسو سا زراذا سرفلا

 برضلاق رولوا هحدنلب کروند هنسرقو تسد سکوک لوق لع هنسانعم
 مع دار هکر ددا فو رعم تو هردص و هالعانم قرشااموا هردص یا هردص

 هدشنزو رسا ( ردصالا ) ردهماجهصق كالا یرلکدد كلسکوکو نامو یلموک

 ( ردصلا ) ردصلا یظعلا یا ردصا لجر لاق روند همدآ نالوا كوب یسکوک

 هنسکو کو ردصلا یوقلا یاردصم لجر لاقي روند همدآ ردصلایوق هدننزو مظعم
  یکیونویق لوشو هردص قرعلا غلباذا ردصملحر لاقب رونید همدآ شمغچ رت ردق

 هوا شاي یرلتسوا یرغوط هزاغو كنب راسکوک رول وا قالطا هنسف تآ و

 ضای یرلوضع راس بولوا هایس یرلسکوک ندنویف یشیدو ینیا رغص لوقلع
 قالطاها هدنودو هدنور نالوا را قیس یرلتآ رناس اعادو روللوا قالطا هالوا
 هجتلاق یغوط هنفرط نرم یغاشآ ندنفصن هکروللوا قالطا هقوا لوشو روئلوا
 ییدلحا ندنطسو یمس ردص اننآ فاوم ردصلا ظیلغ یا ردصم مس لاشن هلوا

 ینهجوزولوا یرب نالوا یوط هنر هروک اک | هکیدلیا ریسفت هللا یرغوط هرب
 Sak ريسفت هلس رابع هشام یا فصللا قوفام هك اتما نکل یدلبا ناب ید

 هنالسراو روند هفوا یکلوا ندنرلقوا راق نالوا زىسیصن ردصمو رولوا یفانم

 هدننزو لعفت ( ردصتلا ) نوع رلقدلوا ردصلا یوق رووا قالطا ردصم هدروق و"

 هردنمتصناذا لح لا ردصت لاقب رد هنسانعمقوط كد یتسکوک نکرروتوا مدار
 ردصق سلحاذا لحرلا ردصت لاش ردهنسانعم قمرونوا هل ردصو سواملا ق

 ردصت لاقب ردهنسانعم كليا مدقنو قبس یرارناس قر هقاق هلیسکوک تاو سلجلا
 رودص هئمو ردیعج كردص هلی كداص ( رودصلا ) هردصب ليلا مدقناذا سرفلا

 ` یدو هکردیمج كن هریدضو هرادننم ( زنادشلا ) همداو هیلاعا یا یداولا
 | ند ردص نالوا هنسانعم ع وجر ) رداصلا ۱ روشد هنب رپ راقوب كنم رد

 ردشلوا لامعتسا بلا هدندا تعحر ندوص هدعب هنسانعم حجار ردلعاف

 رداص هلام * لثلا هنمو ردشلوا بلاغ قالطا دراو هناراو ۵ وص هک هش

 كلك بودسیک هیوص نوعا یغالوص كنالف یعی هل "یشال یا * دراو الو
 كباعااریز ردهبانک ندکءد ردقوب کلم و لام الصا هکردقو یسشاومو پاود
 روئوا قالطا هلو نروتک وریک ندوص رداصو ردنرابع ندیشاومو باود یلام
 كنيغدص هلیسهینب هشت ( ناردصالا ) ءالا نع هلهاب ردصب یا رداص قیرط لاق
 هرط یکیا عقاو هدنتل 1 وضع نانلوا ریبعت نولوط هدننیپ قلوق هلا همبج یتعی

 ندص وصخز یتیعی.اغراف یا * هیردصا برضي ءاج * لئلا هنمو روثلوا قالطا



RTE14 شا  

 كداص ( ردصاا ) هر ىنمب هر لاقب یک ظارمعو طارمص ردپقاعتم هنیس داص

 بنفرط شاب هکرونید هلواو هنس-العا تنمدقم كك ره هیئوکس كلادو یھ

 ا ر دصو راپا ردص لاقي هنمو ردترابع ند ًادبم یمادناو یسهحناف كنباچتسواو
 هثبش نلک هنسههجاوم كهدآ ر افلطهو هلواب یا هردس؛ سالا ذخا لاقنو فيصلا
 هبوا ندنطسو كفوا مهسلا ردص و رولوا فرط شاپ دل وا هک روث وا قالطا

 ردص و رولوا مدفتم یساروا هدقدلتآ ارز رووا قالطا یر ول هنب ر کیا
 زدنرابع ندکلیا فذح فلا كنوز نلعاف مقفاو هدض و رع هدندنعشو ع لها

 ندهنسا ړو ردرک دوو رونلوا ریبعت کوک ھر ردهدوهعع ةحراج ناسئالا ردص و
 ةفلاط یا هنم اردص تذغا لوقت رونوا قالطا ردص هد هبهفناط رو هک ولپ رب
 رد یی ردصم هکرد هبانعم وب ید ردصم هنسانعم كلبا عوحر رول وا ردصم ردص و

 رد ردص مسا ندنو عج راذا قایلا و لوالا بابلایم اردصمعو | ردص هثع ردص لس

 لجراردص لاقب هنسانعم عاجرا رولوا یدعم ردصو ردصلا فاوط هنم و هنبتص#

 االف ردص لاش ردهنسانعم قمرواای قففوط هنسکاوک كنهسکرو هعح را اذا هریغ
 ۳ لع لجراردص لاق رد هنسانعم ,قعرغآ یسکوک كمدآ رب و هردص باصا اذا

 ىج ردصم هدتننزو دعقم ( ردصلا ) رودصا هنمو هردص یکشاذا لوهحنا

 ا ردصم نالوا هدف مدت ع هک ول وا ناکم مساو یدنلوا رک ذا هک هت

 هلټلاخ كودو شنود ردسا ندردص نالوا هنسانعم اور نتف ) ردصلا (

 هکرولوا قالطا هعبار مو ند رغ مایا ردص و ردندانعمو ردصلا فاوط روئید

 رولوا عجج مسا ندنسهک زداص ردصو راردا تعحر هنر انک اما تمس جاج

 ردنضا لاقب ردهنسانعم كليا عاجراهلرسك كنمزبه ( رادصالا ) هتسانعم نیعجار

 هدفلس هک کم رولوا نخ یریبعت یدنلوا رادصا نامرف هد زال سپ هعحرا اذا انالف

 هک هع هنلوا لابعتسا هدنعفوم موع درهدیک بوتلوا داری هدنناقم ما ةداعا رارکت

 ترابع ندمالک نانلوا دارا نوجحما بطاخم مالک عطق ا هد هات ةعفد ید باوح

 ی دوب هدینزو لیعشت ( ردملا ) یدنلوا :لامتا .دمالک اموع كرمدیک بولوا
 ندرلت آ راس قرهفاق سکوک یمسق تآو هعجرا اذا ءردص لاق رد هثسانعم عاجرا
 باکو هر دصب لیحمنا مدقناذا سر لا ردنص لاش رد هتسانعم تتک بوت یرلنا

 لاش ردهنسانعم كما عضو هجاپد هناتکو همان سس هنب وتکم یمهلوقم فومو

 هدهکلسکوک لوا هک رد هنسانعم قاغ تانک ک هبهودو ارذص هللعج اذا هباتک دص

 ندنالوق نوا قعٍاق هبهقرا نالوق لواو ردشلوا مسا یک نیت روند ریدصت

 ردص لاق رداباقم بقح کر دترابع ندبا یرلقدلغ الو ندن کوک بورک

 لآ یالآ دوخاپ ی یشوف دمت و ونک کلا ءارواملا همازحنم البح دشادا هرم
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 ۱ ردیوص نالوا دیدش دارم هکروتید هلوص هنوکرب ندننوص ننعمق كشا هدننز و

 دوس هنوکرب هدننزو ءاریج ( ءاربععلا ) دیدش توص یا ریه راا اذهل لاق
 ردیدآمضومرب هدنن رق ديف هدننزو ریبز ( رب ) ردینالوا شمانیق كب دارم ردیسا
 كنمسق تآ هدتننزو باغ ( راکلا ) رددآ كغاطرب هدنسیلامش كل مان نطقو
 ندنسهلبق سدقلادبع راحت و رونید هنس هدندش ترا رح یی هنساج لوقلع هنر

 كي یدوس هدننزو رحش ( رععلا ) ردنطپ کیا ندیرع راحت انباو ردیدآ لجررب

 رو هنخطاذا ثلاثلا بابلانم | رض نیللا رح لاق رد هنسانعم كليا حط بودانیق
 سعشا هرو لاقب رد هنسانعم كليا هدرزآ یتغامد هلکلیا رأت كب شن وک همدآ
 یسهک رو ردیسا كننزق كداع نب ناقل هلی كداص ( ع ) هغامد تلآ اذا

 ادعا ضعب یاب ہللا ےقل ولغوا نامقل رویم ردزیاج ید یارصنا ردفیصنم ریغ

 یروسرب ےقل یدلیا تعزرع هبناجرب یرب ره بوقح هایدصق ترافو بم هنفرط
 یر كن هود هرول نم رڪ یدر ونک هلن ز هب وا بوروس هلک ادا فداصت هه ود

 تسد ین نامقل هرکصندتفورپ رایدلوا بق زم هنابقت بودا حط ماعط بويل زاغ و

 برمض ی رک ببسالپ رادتخآ یہ ندنلاعفناو كشر هدفدل وا فقا و هشیک و تد وع

 ینیدلواباقع هدهلباقم ناسحا یدلوا لثم برعلا نیب ره بنذالا بنذ یلام هلکلیا "

 تا هداروب رووا برض هدنقح نالوا تئاسا رهظم ازم ی كاذک هدعق وم

 هنالس راهدننزونسحم ( رصعلاو ) هدننزو رجا ( رحعالا ) ردطلغ نرو ناقل

 نالوا مظعو كب هلییوکس كن همجم یاخو ىعف كداص ( ةرلا ) روللوا قالطا

 یج ردزناج هدرلیعف نوه*دلوا قلح فرح رول وا زات ایڈ هکر ونید هشاط
 هلتاحخف رولک تارضصو رولک روضو ةلنیئعف رولک رو هدنزو هرم رد رخ
 ناکم لاقب رونبد هرب قلایق هدننزو نسحم ( رااو ) هدننزو فتك ( رخصلا )
 كنق رومد هدننزو لعاف مسا ( رخاصلا ) رههلا ریثک ناك اذا رصمو رخص

 قرهلوا مساوو روند هنسیدرتاچ ندا روهظ هدقدلاش وباي بوتقوط هنب رب یربب
 هاه ( :رخاصلا ) ضع ىلع هضعب توصوهوددلا رخاص ینغزا لوقت ردلعتسم
 قا غاص لفرح هدیکرت ندنعاونا هبثم هکردیمسا كيف هنوکرب رولییای ندیسقاس

 ردیدآ هیرقرب هدزاچ هدشزو هنیهج ( ةر ) راردیا ریبعت هپ وق هراید ضعیو
 عضومرب هدنافرع هلناصف ( تارضلا ) ردیدآ تابن ع ونرب هدننزو ریما ( ریخص )
 تلاسر نادیم راوسهش هکردیمسا لازنمرپ هلیحف كداص ( ماهلا تاربْضم ) ردیدآ
 فی ست هباروا هدن رک دليا تم نع هتسازرع رد یرلتمضح مالسلاو ةولصلا هيلع

 یردار كنه عاش مات ءاسنخ هکردو رع نا هدننزو رخف ( رص ) رلیدلیا لوز

 ردیفدارمو هدننزو_ یت ( ربطصتلا ) ردندیماسا هدننزو هر ( هر ) ردیسا
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 . لوشو ردیعسا لحم یدب هدهفوک لوکس كلهمهم یاحو یف كداص ( ءارصتنا )
 یغارباو بوبلوا یرب كسموتو هکناو رباب الصا رونبد هشرا راوهو زود
 یکی م هلآ لا هکروئید هعساو یاطف لوش لوفلع هوا مبطنم هللا تظلغو تییالم

 وشاو رووا ریبعت هوا هدیکر و تشد هدیدراف هیاوایربا تاب هدنآالصاو لود |
 روتید ةعساو ءار سب نوا ثبات فرح موز ردفمصنم ريغ ىه ءار 1
 رد ی رای ی رولوا شایا دراو نشیأت ارز ردلک د مرگ كد دعا و ءار أ

 اودغادقو * وبشاو رد تاور و هل رک كنار ردیراخو هيه كارو كداص

 نوجنانزو ترورض ردشلک هللا دیدشت هدنعارمعم * تایراععلا باتح رقشا ىلع |
 اوزرباذا موفلا را لاقب ردهنسانعم ىنفچ هار هیرسک كره ( راعتالا ) |

 اذآ ناکلا رضا لاقب رد هنسانع» كلا اد تعسو یک ار ناکمریو ءارصعااق

 لجرا را لافب ردلمثسم هنسانعم لوا مشچکب هسکربو ءارعصلاک راص یتعی عستا |
 رونید هي هج رف قحآ نالوا هدنلارا قلشاط هرق هلی كداص ( ةرععلا ) روعا اذا
 ةر ) رک ذیساک رولوا مسا ندنس هلک رها هارو هدننزو رفز رولک ر یمج
 ردکعد قجأو هراکشآ قوب یلئاحو عنامو زسهدرپ هیرلهحف كلاب و داص ( ةرح

 هابلاو داصلآ منب ةرحب :رتو نی وتلاب ةر ةو محفلاب نر ةر هليقل لوقت
 .دذم رذشو رم زعو رویم بیکرت باجالب یا نیولای ة رح ةرحتو رخ الا حقو
 هبهصا .هدنننزو رجا ( رععالا ) یدنلاوا ناب هدنزلهدام هکهش ردیک یرلیکرت

 لاقب روللوا ریبعت زوبلزق هکرونید هبهنسن نالوا لآ برمشم هلآ ینغی بیرق
 ةريضیهو :رح هیفو رتا راج ,ساسالاق لاق بهصالانم بيرق یا را راجح
 هلزژ ربا لاق ردهنسانعم هراکآو قحآ یدو هدنزو باتک ( راععلا ) ةرجق
 هدننزو هفرغ ( :رععلاو ) حف ( رحعلا ) اراهح هب هرهاج یا اراح سالا

 ردقح هلوا قلزو یسلیرف هکرونید هب ول قالا رالج لآ هکر درلسا ندم وقیم را

 ارهاظ هلوا ینلیزمرف رالح ضاپ اعوت ین ریحفح روند هفل زو لوش لوقلع

 رارتسجا ( داربختالا ) رولوا ردصم ٌندموقرم یانعم رو ردک رب یسیکیا

 اذآ تننلا راجتا لاقب ردهنسانعم قمزاغا لئاوا لوق ىلع قمرازق تاب هدنزو

 هکزو-نید هبکرم یشید لوش هدننزو روبص ( رولا ) هلاوا تضیا وا راجا

 . هلوا دروآ هچ هلیغایا لوق یلع هلوازوب یبلیزق ینعی ترجو ضایپ قشراق هدننول
 هدننزو هنیفس ( ةريحلا ) اهلجرب حوفنوا :رحو ضايب ابیف یا روح ینانا لافب

 راردیا لوانت بوناق غاي یفاص هدوس "هزات شعانیف هکردماعط ع ونرب صوص هبا عا
 _ رحم ( ريععلا ) نما هياع بصي مث ىلغي ثيل ا نلا یا ةريمح انمطا لوقت |

 اکسس

 هدنزو ,|
6 4 ۰ 
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 ریعت ابا یرتوک نکا هد ریال روند هنغب لالغ زس راط و زس وعل وا يعط دداص

 E نزوو لک الب هنم حجام یهو ماعطلا نم هربص ذخا لا رول وا

 روند هغی شاط یرپا یریاو رووا ریبعت E گر وایت هننمرخ هل شفلروبلق و

 1 كب هليفيف اضه و هل ددشت كنارو یف كداص ) ةرابصلا ( رولک راض ی

 درضوح و روند هددشدرب جد وب هدننزو ها ) ةربصلا ( روند دغووص دیدش

 هنسهلوقم لیزو لوبو هنسیقشف باود نالق بوطرد بوشپاپ هن رب یرب هدنرلپید
 هدا رغم هربص و ردیماکنهد رب تدش روند هنطسو ثنمایا سيق ءاتشلا ةربص و روید

 هرح هدشزو رون ( روبص ما و ) هد زو باک اف ما ( ردیدآ هدلب ر

 ةرحایهو روبصماو رابص ما ا وکلس لاقت رولل وا قالطا هغلشاط هراق یر دید

 ةيهادلا یا روبصماو زابص ماق اوعقو لاش رونلوا قالظا ههیهادو ٽفآو

 ترورض هلئوکسكنابو هدننزو فتک ( ربصلا ) رونلوا قالطا هبهدددش برحو
 سالا نب ردند هب ودا هکر دیسا كنسهراصع كرش یآ عون رب ردص وصح هرعش

 هرزوا رهش مان نعت هدنء روا رونلوا ریمت یاوزآ هدیدف ی ر ردفراعتم لاو
 هربص ن سماع ن طیقل ردنداعسا هدننژو هحرف ( هربص ) ردیعها كغاطرب فرشم
 زایصو هثسانعم دادس روید هنحاقط هشیش هدننزو باتک ( رابصلا ) ردندیامکا

 ارایصو ةءراصم اذک لع هراص لوقت هنسانعم هراصم رولوا ردصم ندهلعافم

 [ اوطبارو اورباصو اوریصا ] وبشا هروک هننایپ هدرناصب كفلوم هکرید حراش .
 نداندا هقيقلا بسح نکل رد هبانعم رب هح رک هطبارمو هراصم هدنسهع 1 هالا

 لمح هناناهاو ءالب هلبا زکب ولقو ربص هليا زکساوفن رازس هکردهلیتهج قرت هیالعا
 عوترب رایص و ىا ردك د لس هلوا طرح هب یهلا یاقل قوش هبا هکر اساو

 نامر ( دابصلاو ) هدنزو پاش.( رابصلا ) روید هننشم درج ىف ا ی

 عور هدشزو هنیهح ( هریبص وبا ) روند هه ويم یرلکدد یدنه ر هدنزو

 رولوا هايس یغریوقو یشابو یسهفرآو یرمرق لا كننراق هک ردیس هینک كشوف
 اذا,/یفلا ربصتسا لاقي ردهنسانعم كلبا اديب تفاثک هنسنر ( دابصتسالا )

 نأک لاق [ءالالع هش رع ناکو ] یلاعت هلوفق ثیدلا هنمو ح راشلا لاق فثکتسا

 باه راصذ جب ارو فثکتسا یا ارهص داعف ریصتساف ءالانم زاخم ءاعسلا ىلا دعصب
 رهش ( ربضلا رپش ) هال[ ناخد یهو اھا یوتسا.م ] لابعت هلوق کادو

 : ريش وهو [ ربسلا ريش مص ] ثیدطا هنمو ح راشلا لاق روئوا قالطا هناضمر |

 رابص ضرا لاق هیلوا روصتم كمن توا الصا هدنآ بول وا ظیلغ و رو یعامط و

۱ 



eا  

 یئآ یرک ذو اربص 4لمحاذا ابالف صا لاق رد هتسانعم كمردتا لمح و زص

 هب هيهاد و تفآر و ةرببصلا لکا اذا لح رار مص لاش رد هنسانعم كلبا لکا و ریص

 قعب هدزوا ریبصو روص ماق عفواذا لج لا ربصا لاقب ردهنسانعم ینلوا راچود
 ربصلا لف دعفاذا لج لا مصا لاق ردهنسادعم یمرووا بوفح هنسهب كغاط

 ساردشاذا لج لا بصا لاقب ردهنسانعم قلب بوراص ینرعآ كتههبد و رک ڈیسک
 ردهنسانعم كوشک | كب بيرق هفلیحآ ىمط كدوسو رابصلاب ةروراتلا یا ةلح وا
 كا رملدو تأرج هدزوا هتسنرب و ةرار۸الا هتشوج دنا اذا نللاربصا لاقت
 مهآرجاام ىا [ رانلا لم مهربصااف ] یلاع هلوف هنمو ردلعتسم هنسانعم كمردتا

 ( رسا ) ردزاجم انعمو هک رید ح را اهلها لہ مهلعااموا راثا لها لاعا ىلع
 اذا هربص لاش ردهنسانعم كلبا سما هلا لمحو رمص همدآر یغدو هدننزو لیفت

 ربص لاق ردهنسانعم ثالیا نمرخ زسیراطو زسوعلوا ییهنس رو ربصلاپ هما
 لاق زدهنسسانغم قاث باط ینسلیا لمح و ربص ندمدآربو ةربص 4ع>اذا ماعطلا

 ردردمم هنسانعم هلافک لبه كداص ( :رابصاا ) ربسبنا هثم بطاذا هم ربع

 هبال تاکرح كداص هنسانعم هزاچ روند هراخاط هرابصو یدنلوا رک ذ هغ
 هک رد فلوم ردنوحا عجب ثینأت ءاه ردیعج كرابص هرایص هکرید ح ران ردتفل

 ددشو تق هدشزو هر رد_ےهج كنهربص هدننزو باه یمه رابص یرهوح

 راپصلا تاوصا مجصلا ليبق * وبسشا كاش مان یشعاو بوبد رونید هرلشاط
 ردقلوا رایص نالوا باوص هدروک ذم تب و هدتغل ردلطلغ یداهشتسا هلیعاصم

 دون ٹو روشد هي زاوآ كزاس نالوا رییعت ليز هکهدننزو باتک هليا هیت یاب
 ردیعارمم * او تاجاهلا ما ر ناک یردص ثم وق رم عارصمو ردلکد كب یشعا

 یرهوج مک بحاص نکل ردشلیا دیلقت هبینافص هدطیلغت وب فلوم کرد ح راش
 رونید هبهرایرب ندشاطو ندرومد هرابصو ردشلا تسن هبیشعا یو تب 5

 یاعط هیلو هنیرزوا هکرونید .هبهقفو لوش یک رببص هدننزو هنیفس ( ةریبضلا )
 هرادودو یکو نویف لوش هلسسک كنابو یححف كنءزمه ( ةربصالا ) هلوا روليراتوق
 نکل رلدلک هنب مانشخا بوقج ندهبوا یتقو حابص نوجما قمالتوا هکر ونید
 ( عملا ) ردلکد ع ومس یدرفم كوو رهیلوا بئاغو دیعب ند هوا هدن رکدتک

 لاقب هنمو ردرابصا عج روند هنسهیحالو هنجوا كئيشرب هليو یرمک .كداص

 كلذك ریصو هعیمحم یا هرابصاب هذخا لاقو اهسأر یا اهرابصایلا صاکلا الم
 رواک رابصا ی هدکنو روئید هنسهجراپ باه قآ هليو یرمنک كداص

 لقح هلی ربصو ریصو ردیععا نطب رب ندنسهلس# ناسغ هلی كداص ( ریصلا )
 ( :رعصلا ) هتسانعم دج رونید هزو هیت ( ريصلا ) روند هضرا نالوا ولشاط



۰۹ 
 سس سبب سس سم سس تا سس سس سم تاسیس سس تو سم سس تم سم تستر مد سد س ک

 لاق لتقلل روبصم یا ةروبص لجر لاقب روند همدآ لوتقم هلبتهج ربص ناثلوا
 تولا ىلغ ةسوبحلا سفلا یهو [ :روبصلانع ىم ] ثيدلا هو ح راشلا

 سح هنی رزوا كن آ مدآ ندا بثرت نیم هکروئلوا قالطا هنیع لوش ( :روبصلا )
 هرزوا ینیدنلوا رک ذ دارم رولوا سوبحم ردق هج دا ادا یتیم لوا هک هلوا شفتوا

 نکلردروبصم یبحاص كنیم لوا هجرک هکرید حراش ردن نالوا هلیق رط ربص
 دیابلاقو لاق ردشلوا فوص وم ها ربص ازاجم غوا ساح هدننعط هرول نم ني

 ىلع فلحنم ] رخآقفو ثيدلا [ ابذاك ةروبصم نبع ىلع فلح نم ] ثيدملافو

 ليقو مكحلا ةهجنم ابیحاصل ةمزال تناکو اهيلع سبحو اب مزلا ىا [ ربص نع
 شیخ یا اهلحانم رمصاعا هلال روبصلاوه ةقيقلا ق ابجاص ناکناو ةروبصم اهل
 هب هثداحو تییصم ( روبصلاو ريبصلاو رباصلا ) ازاجم هيلا تفیضاو ربصلاب تقص وف

 ردندلاجر "یاسا رباصو رونید همدآ نالوا لمصهو نک اس بویلبا دایرف و ع رج
 عج كتعاجو موفرو الیفک یا هلا رییص راص لاق رد هنتسانعم لیفک ریبص و

 یا مهریبصوه لاق رونلوا قالطا هنی راوشیو سر نالوا یطاصمو روما

 هدننزو ءامرک رولک ءاربص ج رولوا قالطا هغاط ریبص و مهرومآق مهمدقم

 قیص نالوا هرزوا باح هقفو لوق لع روند هنسهراب باع” ضاب ریینضو

 بوی روب دوخا هاه” قیص شفلتاق هرزوا یرب یرب دوخای هاهم فک و
 یج روند هباع“ نالوا ضایب اقلطم دوخاپ هنسهراب باح نالوا هرزوا ا

 هنتلآكماعط قج هنلوا لکا هک روند هکما هقفو لوش ریبص و هني رولک رص

 هک روند ه هقفوب لوش لوقلیع یک هقفو یراکدتا طسب كا بابک راردیا طسب
 ررر و هللا هوای هدکوا تسیک ره بو زانوقآ مامط ج هد اتوکد

 رردا عضو هرزوا كتا ییسهلوقم تا اصوصخ یاعطلغمالوا قبطو نوک كرلب رع
 هلماعم هللا وفع ندنلضف هکلب بویلیا لیحت ینماقتنا هدنرلقح دابع :اصع رویصو

 ثیدحا هتمو ردیف رش مسا كنالعاو لجا تاذ ندیا فیقوتو ربات دوخآ

 لب قاب ةاصعلا لجاسعیال یذلا ملطا یا [ روبصلا انا ىلا لاق یلاعت هللا نا ]

 هدشننزو لعفت ( ربصتلا ) ردیعسا ی.رف كنهلبح نب عفا روبصو رخوپیا وفعي
 كند دم داصو اكره( رابصالاو ) هدننزو لاعتفا لصالاق ( راطصالاو )

 رنطصا و هیلع ريصت لاش ردتصتم قلکت نکل رد هنسانعم كلياربص هد ران و هل رسک

a 2 مو لسا روش 9 ي رص e 

 رد هنسانعم ا ربط تر یر كنو هه 4 رابص الا 1 هنه ا ا



۰۸ 

 ظيلغو تشرد و روید همدآ هماقلا مس رود وو سانا نيب دسفم مانو شحاف یا

 فتع و یدناوا رکذ هکردیفدارم و هدنزو هرادهش ( ةراذهشلا ) روند هیسک
 لاهذلا ن روز لد كناروكنیش ( روز رهش ) رونید هبسک نالوا رر وپ ھتدشو

 روز هکرد هدلب رب هدننب نادمه هبا لیرا هئوا نددادش ردپسهندم كمك مات

 تبس هدنزو بانک ( رایش ) ردشلوا فاطم هنعسا هلفلوا یسهد رک انب ریما مان
 رولک ریشو هلان رولک ربشو هدننزو سلفا رولک ریشا یمچ ردیمدق مما كئوک
 عضومر هدننزو رفعج هبا همه ( رءوص ) ( 140ا داسلا لصف 3 هبرمک كن
 هدنزو ربج ( ربصلا ) ردیمسا مضومرب هدهنیدم هدننزو پاغ ( راوص ) ردیدآ
 یاثلاباپلا نم اربس هلع االف ربص لاقب ردهنسانعم قموقیلآ ند هنس رب ین دکر

 ردعوض وم هنسانعم ینیطاا یف كاسما ربص هروک هننای هد راصب كنلؤم هنعهسبح اذا
 عیافو فالثخا رد ماع ظفل ىلعف ربص سو فلع الب اتسبح اذا ةبادلا تربص لوقت
 سبح ندبارطضاو غزج هدنعوفو تبیصم رب رک | رولوا فلتحم قالطا هیبسح
 هد هبرام رک او رونید عزج هللباقم رونلوا قالطا ربص نابه اک | هسردیا سفن
 هدنعوقو رهن هثداح ۳ رکاو رود يج هنلب اقمو تعا ۱ هسا رول وا

 هدناب مالک كاسما رکا و روند ترعخ هللباقم و ردصلا بحر اکا هيا رولوا
 ربص هنسهلجج كرانوب هدعرک نآرق روند لذم هنلباقم و ناک اکا هيا رولوا
 بوتوط لردك ضس یدآرب لتقلا ىلع ناسنالا مصو یمننا ردشغلوا قالطا

 هیاهاچ هکردنرابعندکلیا اله هلقمروا بوئ آ رلهنسن كلهم یسهلوقم قواو شاط
 لجرق ثیدلا ةنمو ح راشلالاق هيلع هزبص لاقبو اربص هلتقدق لاقب ردندن لهروت
 ی [ راصلا اوربصاو لتاقلا اولتفا ] مالسلا هيلع لاقف رخآ ءلتقو الجر كسا

 ىلع هسفن لجرلا سبحول كلذكو هب هلعفک توي یتح تولث هلج یذلا اوسبحا
 بترت نی هکدونلوا قالطا هنیع لوش ربصلا نیر و یسفن تربص لاق هدب رب یش
 مکح لوق لع هیلیا كاسا و سبح بویرویلاص کا هکدلیا نی یدآ ندا
 صاصق ني هیلیا روزو ربج کاح هدننعخ كليا نيم هاك مزال هنحاص ھهج
 همدآرب ربصو زفلوا قالطا ربصلا نیم اکا هسلیا نیب دونم دوخ مدآرب یب یک
 عزجربصو هتمزلاذا رپصلا نيب لجرلا تربص لاقب ردهنسانعم كك مزال ربص نی
 بویلغا پارطضاو دایرفو شالت هدسننودح هیلبو تبیصمرب همدآرب هکردیلباقم
 لجرا ربصا لاق ردنرابع ندقفلناق هلا لمحو نوکس قرهلوا بقرتم هلاوز
 رد هنسانعم قاوا. لیفک هدننزو هرافس هرابصو ربصو ریبصو رباص وهف ع زج ضیقن

 ردهنسانعم كمربو لیفکو هلفک اذا لوالا بابلانم ةرابصو اربص هب ربص لاقب

 رک ذ هلیحف كداص ( ةروبصلا ) الینک یتطعا یا مالا. ةغيص ىلع ینربصا لوقت

 نانلوا
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 باش ن دلع دوهدعم ردینسا كنیرد قو نده ۳
 ندنایا مظعا كنهنانک ون هلاه ( ةروهشلا ) رديعسا یسرف كنهسک ما دانا

 هدشزو هہظعم ) ةرهشملا ) ردشلوا هيظع ةهعقو رپ ب1 هکر دیسا فورعم موی رب

 ن هناجد ویا ندنارک باعا( هرهشلاوذ ) ردیسا كنغاسق كندعیر نب لهلهم

 ج ورخ هیرح نادیم هلکن 1 یدبا راو یم؛رهشمرب ردنش كنس رات تح سوا ن كا

 ناک هنکوا هاغلوا ردا هدنناذ و بوورو ینلاص یلاص نیفصلا نیب هدکدلیا
 رد هع“ ءاه ردفیس دارم ند ه رهشم ا رهاظ ىدا را اقباو كر هدنایح اع یادعا

 ایاخاا لطفا هيلع ءایبنا ناطل س هدنسهورع دحا هکرد روطسش هد ريس تشک اریژ

 فیسخدلوا بورویب هیصوت لیا ادا یقحو اطعا فیس هاجد وا یرات
 راتفر یرلد سنج مرکا لوسر هلکلیا ج ورخ هادیم كرهدىا راتفرو ذخا یروبزم

 رلید روی [ نطاولا هذه ىف الا یاعت هللا اهضغس ةيسندم انا ] هدکدروک یار و
 وج:النیلاب ءرملاو * ةمركم لابقالا قوراع نا ىف * هدنسهعفص كموقرم فیسو
 كنهوذ هدننزو هج رح د هليا هدح وم یاب ( ةريهشلا ) یدبا موسم تب * ردقلا نم

 لاق ردقمراف 1 یرب هرکصندقدلاغاص دارم هک رد هنسانعم قمزاغآ یغای هدنسهقرا
 لحرلا ریهش لاق ردهنسانعم قفل رضا هکلیا اک و باهشا اذا ربعبلا رد ریهش

 ) روبمش او ( هل اه ) ةربهشلاو ( هدنزو رقهح ) ریهشلا ( ءاکیال شهحا ادا اذکل

 زونه نکل بولوا هدرولناسو ریپ هدننزو هلح رفس ( ةریمشلاو ) هدننزو نون ريح

 لحر لاقت نوس وا تروع د کو را زا وند دم دآ شلاق توق دیش هدند وح و

 هدام وب لوق ىلع هوق دیش فو 7 ات او هرس و روبمشسو ه:ريهش دا ربه

 لند لاقن ووند هه یشک ولشاب یرنا ریهشو .فلتفص لاتر ردصوصحم هناوس
 نامعت نالوا یکلم هربح ربهش نی ماصع ردندیماسا ریهشو سارا مع یا رتهش
 فنعم ندبه نايل وا ا هدننزو ج رخدم ) ربهشملا ( ردیعسا یایرد ل رذتم ۷

 ۱ ا لا E ا عف كن ( مال هریک یا

 هنسای ی را قخوح نالوا هدنساب حج وا هدن زو جارد ) رادهشلا ( ردق و ید رفم

 ۱ دب را اردهش لاش ردص وصحم دم و سه تف و نکرد هم كلا اک رو یس ردق

 هدننژو رفعح ) ردهشلا ۱ E نینس تال نيام اکرم ادا ارادهش مالغلاو

 هاه رده ر دهس قنوم روند هالغوا نزک بورو ردق هست ك ندنشاب جوا

 يا ردهش نالف لاقن روند همدآ ناشی اع یحاص هافرو تم و ناماسو تورو

ieهرادهسشاا ( ی زنبم  ( asلاقم لقت سانلا نيبو نابزد و شحاف  

 هرادهش لحر لاقت رود ہے ندبا داسفا و هدیر وش ی او هنایم هیک و
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 | .روکهنلایپ كحراث ردنجهاوا قلیاوسر هک روئید هفاوا رهاظو مناو سالا نی

 رهق ( رهشلا ) هفآ :رهشلا مهلوف هنم و رولوا زا لامصصا هدنتهج نسحو رب
 اذا كلالا باپاا نم ارهش ه ره> لا ردهنسانعم كمردنات رهش "ییشر هدنزو

 قالطا هدنشنادو ع لها رهشو ردشلبا مآ هد راسب فلوم نکل عن یف ءرهلنا
 نالوا هدنلکش یمیئنسک قل رط و لام یا رهش لجر لاقب ردلوعلم ین روذوا

 هن ره دوالوا قالطا هآ کی و ردشفل وا ممن نديآ یانعم روئوا قالطا هک

 هثسانعم رة لیسهفالع موع روئوا قالطا هبآ و لالهلا یا رهشلا علط لاقي ینپم

 رول واقالطا هدفدلوا ب رفتم هغلوا لماک رد بولوا نایعو خاو ما لوق لع
 کیا نوا دارم نوه*بدلوا روه ثم هلا رة رووا قالطا هفو رمم ددع ندمایاو

 عطق لزانم کس یرکب رف هک ردقجهلوا یژرج رب كل هنسنرب نانلوا رابنعا رج
 ید هدیکرت رولوا نوک زوفط یکی هاکو زووا هاک ردنرابع ندمایا ییدلیا
 هدزوا سا رولوا ردصم كلذک رهشو رولک روهشو رهشا یی رووا رییعت یآرب
 | اذا ثلاثلا بابلا ن» ارهش هفیس رهش لاقب هنسانعم كليا فیس لس بوریص مق

 رد هباو را كوزمو تدم بشوح ن رهشو ردیدیماسا هشو سانلا ىلع هعفرف هاا

 اذگب هره لاق رد هنسانعم كم ردللت رهش ید و هدنن زو لیعش ) رمهدشنا (

 ىع هفیس رهش لاقب ردهن انعم قهریص 3 هرزوا سا و هرهش ینعع اریهشت
 للت رهش هن لوا و كمردالت ره یهنسن رب هدن زو لاعتفا ( رابت+الا ) «رهش

 ( روهشلاو ) هدنن زو ريما ( بهكلا ) رتشاف هرهشا لاقب رول وامزالو یدعتمهنسانعم
 نالوافوصومو روک ذم هدهنسلا هبا رملناب رکذو فورعم یتل مو ردق ساتلا نيب

 فرش وروک ذلا ناکلا فور هلا یا روهشمو رمهش لجر لاقب روتلوا قالطا همدآ
 هيب یا روهشم و ریه لجر لاقب رووا قالطا همدآ رادما یحاص ناشو

 یتسهلوقم راکدخ و هجا هدننزو لاعف ( راهشلاو ) هدنن زو هعافم ( :رهاشلا )

 لاق ردقتوط هلی هبناسم و هلکلنوک هموایم هک هت ردهنسانعم قعوط هقلیآ
 كم یارب : هی تمک كنهمه ( راهشالا ) رهشلل هرجأتبما اذا اراهشو ةرهاشم هرهاش

 رد هنس انهم كم ریکهیآ نج هرغوطنوناخو رهشمماع یا اذا موقلا رهشالاق رد هتسانعم

 | سحر هليح تیم نمه ( رهاشالا ) اهدالو رهش ىف تلخد اذا أرنا ترهشا لاقت

 | ردقج هوا رلقارهپ قآ قآ دام هکرونید هنضام كنهفوکش یرلکدید نیوز ییعب

 | مساو يوروقو ولنا یسهدوک هدننزو هنیفس ( ةريهشلا ) ردیعج ك رها لصالا ف
 هضب نه یا :ریهش ةارما و نانا لاق رولوا فصو هناویح یثید ر ءاسو هنوناخ

 یسنجهروک هننای كساسا رونید ,زکراپ هنوک رب هلك كنيش ( ةيرهعلا ) ةعساو

 هدننزو نالس ( نارهش ) ردقج هلوا ریکراب قارصق نالوا هدننی ریکرای هلا لیک كاپ
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 تروع ردهنسانعم كلشیا شیارب قجهلوا راسرشو لجخو كجمدیا ایحو راع
 رد هنسانعم تراشاو هنم یعسب العف هب لعف اذا هبروش لاق یک فک یو

 تاو هک روشواقالطا همدا لوشن ( ریتم ا )هلا ابوا ادا هد ۵ لق
 رک ذ ردلمعتسم یخد هدناویح كکرا وو هلوا ردا كاردا یغیدلوا بولوا هبک

 لئالا فرعی راص اذا ریدتسم لعفو لجر لاقي ردلعاف مسا ندهراشتسا نانلوا
 2 قالطا هننالمحو بابساوا هینالت تاکرخ تنش او ] اف ره و
 رد و هباخ و هنیرک ذ كناسنا و تببلا ع اتم یا راوشلا نع 1۳ لازبم لوقت

 فصو هلن نیم فیطلو مر هدننزو باحص راوش و ردرب تروع هک ر ونلوا قالطا
 نالوا هنسانعم لیعحم هدننزو لعفت ( روشتلا ) ءاخر یا راوش میر لاق رولوا
 رونشتف هاروش لاق ردهتسانعم قلوا هدنرش هک ردعواطم ندورک داد ول

 هنسانعم ما هلی كواو و یحف كيم ( :روشلاو ) هدننزو یوط ( یروشلا )
 عب ردلکد هل وعفم رد هل عفم یزو كنهروشم و رد رلهسا ندهروک ذم تراشا نالوا

 یرب ردراو تغل یا هدنسهک هروشم هروک هنا كلام زردلکد هرو وشم لیصا

E:هروک هک و هکرد هدننزو هنوعمو یمض كواو و یحف كواو و كم  

 رفصع هدننزو ناروح ( ناروشلا ) ردفلاخحم هرلنوب ىلوق كفلوم سپ رولوا جوا
 كغاطر هدنب رق هنیدم قیقع ناروشو ردناب ی رک دید زویضآ هل رع کرا

 ندنراقلشاط هراق زاج ناروش ةرحو روایکر پا یروص رومی رفاو یتق هدنآ رددآ
 هب هنسن شایو هلا رویصا تعب هلا ناروش هدننزو مظعم ) روشملا ( ردیعسا كنب رب

 تابنرپ هدننزو یرکس ( یروشلا ) ناروشلاپ غوبصم یاروشم بوث لاق رونپد
 رونید هیسک نالوا ینیزکتروشم ۱ءاد كمدآرب هدننزو دیس ( ریشلا ) ردیسآ رحم
 رونلوا قالطا هرزو و درواشم یا كرش نالف لاش ردیروشممه لرخآ ابهدحا

 ( :ریشلا ) هدنزو ءارعش رولک ءاروش یی نوچغیدلوا یراکتروشم كهاشداپ

 دیش یحاص لاج و نسح ردتفص ندهراشو هروش نالوا رک ذ هدننزو هدیس

 كي ( ةربشلا ) ءانسح یا ةريش ةديصق لاق رده يرابتعا فوصوم یینأت روتید
 نوجغیدنلوا تراشا هلکنآ رونلوا قالطا هنغمرپ تداهش ینعب ههبایس هلی

 رک كواو ( رواشونب ) ردیدآ هنرقرب هدنساضق ارام سک تنش( ناوربش )
 ندهراشو هروش نالوا رک ذ هدننزو لوقم ( روشلا ) رد نطب رب ندنسهلسق نادبه

 ( ربشلا ( نیزه یا روشم یش لاقت رونید . هب هنسن هتسا را و ولش ز ردل وعفم مسا 1

 هلکن آ ینبم هنتعاجش یر باسن فیش رونید 8 هدیسراف هلیسهلاما كنبش

 هلرتهج تعادشو ج هنسنرب هلبیوکس تكناهو یمض كنبش ( ةرهثلا ) ردشلوا بقلم ۱
 س را اسس

  كنامرکو ردهدنزو هنوعم هلع كنیشو یعفكيم یسرو ردلیحف واو و كيم

 مس با



 كهم ( راشلا ) هراش ینعب لسعلا هراتشا لاقب رد هنیساعم قغاص لا یدو
 یج وک ندنافوف هدننزو بارع ( رارشلا ) هنسانعم هبل روشد هننا وف یرآ هیعف

 كجهريو رخ كمدآ رو رووا ربیع شیک | کر ود هلآ عاص قلاب بوک
 هرهچو رفا یا راوسشلا نسح نالف لاقب هنسانعم رم روئلوا قالطا هتفص
 ةبادلا تذغا لاقبو رظنم یا راوشم نالفل سیل لاقب ردلبتسم هنسانعم رظاءو

 هود هکرول وا ی رعم یس راف راوض# راوشمو اهنایه تنسو تشءاذا اهراوشم

 ی راک دیح بو رةج قلهرآ قاءهرآ بویلبا اقا هدهدعم كس وقم یو نويو

 قج هنلوا ضرع باود نوحعا خپو رول وارين شیوک هدیکر ب رونید هنسهیقپ فلع
 راوشم ناف بطالاو ابا + لحلا همو رونلوا رعبعت یرازاب تآ کر وتید هلاکم

 راوشمو روث وا برمل + دن رەد ریذح ندمالک راثک ارو نم لثم زاها رثگا

 رظنمو ربع ىخدوب ليف كنيد ( ةروشلا ) روند هنشيررك كئباي جال

 كيم ( ةراوشملا ) روئید هبهقا لواطو زوسو رونید هنج وک لابو رد هنب لائعم
 هلی كيمو یرسنک كن هرم لاذ ( راشم یذام ) روند هنج وک لاب دو هیرسک
 ندهراشا راشمو روند هلاب یذام هلوا شلغاص هلبتناعا كمدآرب هکر وند هلاب لوش
 ( رایشلاو )رک ذ اک ( روشلاو ةراشلاو ) هدنزو هرم ( ةدوشلا ) ردل وعفم مسا

 نالف لاق روید هلاجو نسح هدنلزو باح ( راوشلا و ) هدنزو باتک

 تفایق و تنیهو لاج و نسح یا راوش و رایشو روش و ةراش و ةروشوذ
 روشلوا قالطا هکلزوسو رونلوا قالطا هی وسکو سابلو ردلمعتسم هنسانعع

 لمح روشو رووا قالطا هشيارآو تشز ییدلیا نیزب كمدآ رو هنسانعم نع

 (ةروشلا)ةلعحا یا ةروشلا هتذخا لاقب هنساتعم یراسمرشو تلعخرونید هفلوا
 تروص یغدو يحق كيم ( ةراخملا ) رونید هنج جوک لاب یندو هدنزو هلوقم

 تنعاذا اهنراشمو اهراوشم ةبادلا تذخا لاق هنمو ردلعتسم هنسانعم رظنمو

 هسکو رواشم یعج رونید هیالرت مود رب گرد هتسانعم هربد م راشم صو
 ردشلیا فیرعت هلا هربد ییهراشمو هللا هراشم یهرید فلوم رولک ریاشم بیس
 یضرع عارذ شقلاو لوط عارذ شعلا هرزوا ینیدلوا مبل ند هراس تاهما

 نوا ندعدآ قرف و رونلوا ريبعت مود دگر هک روند بیرج هیهعرزم لعشم

 كلوا هدننی رلیججکا زونید هراشمو هرید هنسهعطق ناتسبو هیالرت ردق هلک هءدآ

 زو هلک كنبش ( رایشلا ) رلرید دیوخ هبیاو یرکه لوا مدیسراف رونثوا رییعت
 هاب كحراش ناسح نامس یا رایش لیخ لاقت رولوا فص و هرلنآ تتیه بوخو

 یهیاد قلتاص یندو هدننزو لیعفت ( ریوشتلا ) هدننزو دیس ردربش ید رقم هروک
 دمدآربو اهراش یتعع ةباذلا روش لاقي ردهنسانعم كليا شروتسوک هدنرازا تآ
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 بود نیک زد نوعا تارا ینس نامو ضرع هیزنشم هډ رازاب دوخاب ملعت هاد ۰

 تو هد هک رکسو كعرو بونب یدنک یز شم دوخاب كت روو فا ون رکس

 لاب ندناوق هک اب وک ندهتسانعم مرو تور وریک ار یمالقو
 هیراج قلیناص و ردبا جارا ینسهیام كلهباد هلا لغ لوا یک ردیا جارْعسا
 ابكر وا اهضار اذا اراوشو ادوش ةبادلا راش لاق رووا لابعتسا ید هدوم
 ردندیماسا روشو ةمالا اذکو اهبلقوا اهدنعام رظن اهالبوا اهیرنشملع ضرعلادنع

 هروصقم كيدا مان دیرد نیا ىدا قش آوید یمسا هک روش ن روش نیروش ن روش
 رد نیم هرزوا قلوا یدح كن هسک مات لاکیم ن هلادبع نالوا یودم هدنرتآ مات

 یتسا ودو زرد مارهب نی درح دز رلن وو یدیا سراف كولم یعوج درلنو

 كنءرمه ( ةراشالا ) ردندیهات روش ی عاقعف و ردکءد نا حاصم هدیبسراف
 راشاو هراشا لاقب ردفدارم ید هدانعم ییادلا راوشو روش نانلوا رک ذ هلرسک

 لاش رد هنسانعم كمروتسوک هلیهحو نیعن همدآر ی هنسرو راش یعء ٌهبادلا

 هيلا راشا لاش رولوا هلا شاقو هلا زوکوهلبا لا تراشاو ًاموا اذا هیلا راشا
 دارم لد نا هدار وب رولوا هتسانعم ما هبل هلص ها لعو هبحاحو هی و هدیب

 هرواشم با مدآ رب مدآرب نوجا صوصخ رب الشهکلب بویلوارما نالوا هلیق طرکح
 هلشیاد وخ اب هلشدا مدآ لوا هدکدد ی د یلشیا هتسخ ول ی ع هیلشیا نا ای بودیا

 رلنو و ءرما اذا اذکپ هيلع راشا لاق ردیموهفم داشرا و یر هک ردنرابع ندکعد
 رومأم لعف جارا هک ایوک ما ردذوخأم ندنسانعم لسع جا سا نانلوا رک ذ
 دارم هک رد هنسانعم قمردلاق شت آو ردا جارسا ینیأر درمآ رومأم دوخاب ردا

 فارطا روا راپود هنسهلوقم نوه تانک هدنتفو هعک رلیود نالوا فایطم
 اب دوشا لاقیو رانلاب و رانلا راشا لاقب رد رلظبا ران عفر نوجا رامیشا هلئابق
 ٠ یرشا لوقت ردهتسانعم كلا مدراب همدآ ناغص لاب هراشاو اهعفراذا لصالا ىلع

  ققاص لاب یدوب هدشزو هراختسا ( ةراشتسالا )هنج ىلع ىنعا یا السع
 یسرظنمومادا بوروس ىع راوطو هراش یتعع لسعلا راشتسا لاقي رد هنسانعم

 لاش رد رابع ندکلیا جارخا یتسیقلخ تنیهو هراش هکردهنسانعم كفللزوک
 نوجا مهف ردیلکد ردیمهک هقان هود روغپو تنسحو تنساذا لبالا تراشتمآ
 افرك اذا ةفانلا لعفلا راشتیسا لا ردلمعتسم هنسانعم كلبا ماعشتسا يلون
 نالف راشتسا .لاش ردهتسانعم كيک هماج رخافو بوخ مدآربو الما یه مقالا رظنف
 هنسانمقلوا لایع بوقح هرهاظ یرادرکو راک كمدآرب و انسح اسابل سا اذا

 تلطتروتم نوعا صوضخرت ندمدآررو نادا هما راشتسا لانش ردلعتسش
 هدننزولامتفا ( رایتشالا ) ةروشملا هنم بلط اذا االف راشتسالاش ردهتسانعم كلی
 دا تا تست



 همدآ فیفخ و تسح هدننزو راطن۶ ) رافتلا ( زدسحاص ب رعلا هیعال

 لبو نکی نکی قاس قصالم همز یاب ردد هودا هکردقح هوا تاب ی راک دید
 ردا نیکنر یا هدک دل روس لا رولوا یزمرف ېک ناقو هدنتطلف یمرب کرکو
 لق رویف هل ہک ۵ رلنیش ( :رذتشلاو ةراذنشلا ) زب هدرارب نالوا بیط كب ىعارمط

 ) هر زكلا ) شحاف و ار ویف یا هردو ةراذنش لدحر لاقب رواد همدآ شا لوف

 لحراا ر مش لاش ردهنسانعمقاوا ظیلغو تشرد هدنن زو هح رحد لا همش یاز

 هدنوب ردپا مطومرو ردیدآ لچ برب هدشازو رفمج ( رارمش ) نشخو ظلف اذا

 قلوا نوغوب هنسنرب هدننزو هزازعش ( ةمصادلا ) ردک رک لوا ن زربش
 رمش لاقب ردهنسانعم قلوا دیدشو ینافو ظلغ اذا "یثلا مصتش لاقب ردهن- اعم
 مه لاقیو ردهن لانعم تدش و تطلش یخدوب ( رسالا ) اددش راص اذا "یشا

 ( :رظنشلا ) رد هنسانعم ذالمو لقعمو نسح مصاخو :دشق یا رس و ةن ى
 مه اذا موم رظنش لاقب ردهنسانعم مانشدو بس ثكکوس هللا همم یافت

 هب هسک نابزدبو جازمدبو یوخدب هلک كران ( :ریظنشلا و ریظنسشلا
 هکر واد هنسهرایایق لوشو شاعفقللنا "ییا هریظنشو ریظنش لجر لاعب روند
 هراطتشو هل وا شود بول راو هبیفعاشآ بو التح هدایف نیعئاب نالوا کر كغاط

 ندلبج نکر یخدوب هلی كنبش ( ةروظنثلا ) روئيد هنجوا یرویس كغاط هلباه
 ردنطبرپ در هلیسک كنیش ( ریظنشونب ) رونید هنسهچراپایق نشود بولیریآ
 رونید هیسک رازالدو نابزدو یوخدب هدننزو ربظنش هلیا همم نیغ ( ریغنشلا )
 .ددرلسا ندنآ هل ميڪ كنيش ( :ریذتملاو ) هدشنزو هجمرحد ( ةرغنشلا )
 تدحكنحق هقان هلرسك كنيش ( ةرافنشلاو ) هدننزو هربظنش هلاف ( ةريفنشلا )

 ( یرفنشلا ) رونید هیسک یوخدب"( ةربفتش و ) رونید هنسعرو ھهشبنجو طاشنو
 یدعا * هلفلوا ك ركوب تیاف ردیفل رعاشر ندنس هلق دزا هدنزو ىلعنف

 رد كلام نور یعسا هروک هنناپ كحراش ردشلوا لثم برض * یرفنشلانم

 ( :ربهنثلاو ) هدننزو لجرفس ( ربهنشلا ) فیفخ "یا نافنش وه لاقب روتید
 ىنا نب دما ةجرك هدننزو نو ربح ( روقنیشلا ) روند هب یراق هجوق كي هلاه
 ردشماللا ضرعت هک هنیریسفت نکل بول وا عقاو هد رعس اس مای تلنصلا

 هدننزو هانکو بانک ( :رایشلا و رایشلا و ) هدنزو رود ( روشلا )

 راش لاق رد هنسانعم قغاص لاب ندناغوف يحق كرايم ( ةراشلاو راتملاو )
 دوگنوفبق ولا رم هج رها اذا ةراشمو اراخمو ةرايخ و ارایشو اروش روش لسعلا

 روشلا هلسع یا هروش رنک | ام لاقب رد ردصلاب هيس رووا قالطا هاب شلعاص

 هدننزوماوق راوشو روشو رک ذیساک ردلمعتسم هنینلانعم تئیهو لاجو نح روشو

 ییدباد 1 +
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 یباریسرونید هشیرو نالوا هلتعرمس كېو روند همالغ ح ورکبسو ایکبسو كالاچو
 (رذعشا ) روند هفاشوا كالاچو تسح ید و هل سكك نش ( ةراذمشلا ) هتسانعم
 هد لو و دانید ( راذعاو ) هدشزو مهرد ( رذعشاو ) هدننژو رفعح

 هال هدام ره هسکر هلو هارد ما ) رود هنوز ن
 هلنبتعف ( ريصنش ) قیض ادا هيلع یصعش لاق ردهتسانعم كليا اضاقتو قییضت
 مج*ودكپ هلیحف كنيش ( رانشلا ) ردیدآ كغاطرب هدنراید لیذه ریصاعش دوخاپ
 روند هشيا نالوا رومشم هلتعاظفو تعانشو روند هب هصیقشو راع و بیع نالوا

 ( رینشتلا ) ةعنشلاب روهشلا مالا اذكو راعلاو بيعلا حقا وهو رانشلاپ ىنا لاقب
 رد هنسانعم كلا یاوسرو رییشت هلا هصیقن ر لوق لع كلبوع یهسکربهدنن زو لیعفت

 ( :ربتشلاو ) هدننزو تیکس ( ریذشلا ) هحضفو هب حم“ وا هباعاذا هيلع ریش لاق

 رشو قالا "یسیا هرس و ريناس لحر لاش روند همدآ جامد و یوخد هاه

 ود دآنطب رپ ندع هدننزو تیکس ( رینشوس ) روند هيسکن الوا رشک یاویعو

 لاقیرونید هنشیورو كمدآ نیدتمو خاص هلیئوکس"كنونو یحف كنيش ( ةزنشلا )
 رونسرونید هب یدک هدننزو یرابح ( یرانش ( اصلا لح را هدیشم یهو ةراشلا یش

 یسښېو هلرق رپ هدنسهیحان هبدونعس هدنسهکلوا رصم هدننزو یزج ( یزنش ) یک

 ردا ازد كرم بای وکس كلوا یضف كنشاهراتخ ) زد انا وی
 كنيش ( ةزننشلا ) یدنلوا رک ذ هدنسهدام رای ( ریش رایخ ) ردیعا هب رق کیا

 ییاو رولک رانش عج هنسانعم عبصا روند هغمرپ ردفیمض هلیخف كنانویعض كناتو ,

 هکردیمقل ثالمرب ندنع كولم يخف كنيش ( رتانشلاوذ ) روند هنیراقلارا كم رپ
 نادناخ رول نم ىدا بقلم هلک هل-هل وا یهر دناز یدا همن ا

 ريج نالوا صوصحم هتیکو لم ناعاخ هلکلبا تئشن بلغتلا قی رطلیع بویلواندکو لم

 . ردناراقتحا ها هطاول و راضحا هلا رهف تسد یرلناوح ندا كاردا ندنرلت امدود

 داوازس نیل AE e رس اضتقم ربتعم نوناق نالوا ۳ هدن رب هک یدنا

 ناوجرب مان ساونوذ ند ريج نادناخ هنپ نوکرب هروک هشنایب كحراش راهیاوا
 ههاکتولخ وراضحاهنف طنوحا هطاول هداعلالع هدکذلباعاقسا یفیدلوا ادیب اتتسم
 11۳ كروفسم هلکتسد ارت رو نم ناوح هدنماکنه ترشابم هن راکهبتراکو لوخد

 جب یزعاب ۳1 لاو, فقاو هتفیک سان هدکد لیا ج ورخ هرشطو حطق یلرس وا

 ا ا دكرهدنا شاباش, و یداش راهظا ید كدلیا صیلخت ندموس رم

 رس لاق رد هتسانعم قملەراپ بوت رب اونا هدننزو هح رحتد ) ةرينشلا ) رایدلیا

 سج هدب رع هک رد رعم یسداف راکنش هلسک كنیش ( راجشلا ) هب و
 او اوهز ورام كشا هدیکس راز رد ید ماعا لرو مار
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 ا ردفو رعم یوفل هودج ن و یهتا رلیدید دقق رم« هدنب عمو دنک م“

 هاک او ناد هدرخو ربسرو دفاو رولوا قالطا همدا درغاوجو یض ہک كن
 هاو دساف هبرسک كنیش ندوب (ةرمثلا ۱ ردب دآ لحر رو روثوا قالسا همدآ

 رش لهاو كناهفس یه وفم قاب یردلاب دارم رول وا قالطا هنشب ر و كل هک

 ( رامكا ) دسافلا ديسشم یا :رعشا ىش لاغ ردقجهوا یتیروب ۵ نمار نالوا

 ( رش ) رد هنادیرلک دید ه زر هذن رك هکر ديما خایزار هدنال مهم هدنزو بام
 ناریزح ( ناری ) ردیمسا مضومرب هدهینیمراو ردیدآ كغاط رب هدنع هد زو ریما

 ندنسهلسف نالوخو رده رقر هدنساضف ورم رهشو رد هدلب رب هدهینیمرا هد زو

 رهوج یرلکدید سالا هدنزو روئن ( روما ) ررید نوی ریمش هنتعاج هکردنطبرب
 یس رف اب دح كرم ن هلادبع ن ليج ندارعش هد زو مش ( ۳ ( روند هفورعم

 تیافب هدللاصمو روما هدننزو تیکس ( ریعشا ) ردیرلمما لجرربو هفانربو ردیعسا
 هدنورو تسجو دجم رمشتم یا رمش لجر لاقب رولوا قالطا همدآ مادقمو تسج
 تفل ثرد هدنو ( ةيرعأكا ) ةعيرس ىاريمش ةفال لاش رونلوا قالطا هبهفا
 هدکنسکیاو هليحف كنهددشم مهویسسک كنيش و یرمک كنهددشم مم و كنيش رد راو

 ( راشالا ) روسلوا قالطا ههقا كالاپو تسج یغدوب هلیحف هدکنسیکیاو ی
 فیسلاب ها لاق ردهنسانعم كمردلوا بولاچ هليا ت یهسکرب هلک كره
 رها لاقب رد هنسانعم كقلیا بوروس هلا لیتو تعرس كب یراوطو هحردا اذا

 لا رمشا لاقب ردهنسانعم قلف هک یهفان ینیدشآروغپو اهلعاو اهشکا اذا لبالا

 هنویف نالوا شعشپاب هننراف بولیکح یسهم (ةرماشلاو یماشلا ) احقلا اذا هتفورط

 ید ابنطب ىلا E دق ناک اذا ةرماشو ماش ةاش لاقب رونلوا قالطا

 ةماش هلل لاقب رولوا فصو هننا شید نالوا ق قشپاب كي هنیرلپید 2 رشید ریتم و

 نا بوقروق هدننزو هرمز ( ۶ رععشلا ) ناتسالا لوصاب هفزال تناك اذا ریو

 (:رفعشلا ) عرف ودعادع اذا لجرا ریعشلاقب رد هنسانعم قاق بود رکسیک مدآ
 رکناذا نالف رخمش لاقب ردهنخانعم كلبا كاریکت هدننزو هرعمش ها همم. یاخ
 قمازوا كب هدننزو رارطبسا ( رارغمشالا ) ربکلا یا :رتمشلا هذهام لوقتو
 هغاط كکوب هدننزو رعشقم ( رغمشلا ) لاط اذا "یشلا رغما لاق ردهنساتعع
 هل فئاط هدزاج هدنزو ربهاج ( ربخاملا ) لاعیا رتمشملب ابح لاق رولوا فصو

 هام مو یرسک نیش ( رخ مشلا ) رونلوا قالطا هلابح هحخا رب هدننایم شرج

 یسداف خا موش هدنازو لجرفس ( رتفعشلا ) روند هیک ریکتمو نیب دوخ هلیعف
 رولوا قالطا هبهیامو رفو مئو رونبد هیسک علاطلا سوخو تخم دب هکر ديب رعم
 تسحو روند ههود هد ورو تسح هدننززو لح ةس هللا هم لاذ ( رذیمسنا (

 كالاج و
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 ملا نم ىركش ةردق لاقب رولوا فصو هنسدسک تاولغ ایو زوم” هدننزو یرکس

 راتفرو مارخ لوق ىلع هللدحو دج هلیئوکس تیم و یحف كنبش ( رعشا ) سیا
 اداح نم اذا لوالا بابلا نم امت لحج رلا رمش لاق رد هتسسانعم كلا رورم هلا

 ندحاغآ و هصلق اذا "یٹلا رمش لاقب ردهنسانع» كمزوب بوکج یهنسن ربو الاتحوا

 هنر مرص یا همرص اذا لخلا ریش لاقب ردهنسانعم كعك امرخ یتقو مسک
 ین اریعشت رمش لاق ردفدارم هدلوا یانعم ییا هلا رمش هدننزو لیعفت ( ریعتتلا )

 یرلقاجاب هکردهنسانعم كم هرج بویغیص یرقوب یاوئا ندقاچابو ندردلاپو رمش
 هعفر اذا بوثلا رشلاقب ردیسهویش یر همادقاو هکر کس رولل وا رببعت قم هفیص

 فخ اذا مالا ق رع لاق ردلمعتسم هنسانعم كعربد كاچو تسح هدشیا رو
 ( راعشنالا ) اهلسرا اذآ اهربغو هيفسلا رمش لاق ردهنسانعم كمرویلاص ی هتس رو

 لاقی ردفدارم هدلوا یانعم رلبا ربعشت هدننززو لعفت ( ریشتلاو ) هدیشزو اا
 یانعم هکر رلتسم هنتسانعم قفلیضاح هشیارب ریش و رمش عع ریل و لحرلا رعشا

 نرو UN ( زیهشلاو ) هلسنک كییش [ عشا ) ایم اذا محالل رش لاقب ردیمزال

 هانی ممنک ( یرعتلاو ) هلیسهدش كنایو ی دف كنهددشم مد نیس ) ىرمتلاو (

 تابلقت هدننزو ثدحم ( رعشلاو ) هدننزو ینق ( یرعشاو ) هلنيتمض ( یرعشاو )
 رول واقالطا همدآ راذکراکو نادراک ق وبسم یس ر ۶ هلاضمو روما عابطو هرهد

 برج رومالاف ضام یارعشو یرعشو یرعثو یرشویرعشو ریمشو رمش لحر لاق
 ردلاپ هدنآ. هکایوک رووا قالطا هشیا نالوا راوشدو ددج هدننزو زلف ( رعشلا)
 هکر دیمسا سی رفآ نا هدننزو فنک ( ریش ) دیدش یارمش رش لاق رونغص

 هرهش نالوا یللا ةدعاق ییعب یسهنیدم كتکلم دغس هدنسهکلوا ربا ءاروام
 لوقلع رلیدلیا قالطا ا کا تی او علف یهرو نم دم بودا اع

 هدنیکرت یسک تنک ارز رایدلنا هیس دنک ر دیا ات موقرم یزو ها
 ردنط ظفلت لف نارو ناکسا یی رلیدید دنق م" بونلوا بیرعت رونید هب هب رق

 نش رقا ندنع ةعیاس نالوا یوسنم هی رفا س روم الوا ردشلیا زاجا كب فلوم

 وقر رهسشو رفس ردناتسکرت دالب هکءربثلا ءازوام بولوا ولغوا كهاشداپ مان
 هک ردیضام ندندنک نالوا هتسانعم علق یظفل دنکر ش هلکلبا ربزو ریز

 ر 0 هک دنا تک لضا هدد راضع و رد ی رک رفصو دوخای ردیس راف "

 ناهریو ردریطع دب روه هنر ااو رل دشت بر نا

 ندنراهاش ناتسکرت هلیعف كيمو هلمهم نیس رمس هکردموسم هلهجو وب هدعطاق
 هب رق روفسم هاش ادتنا یرون نم رهدش روند هب ۵ رق هدیسراف دنکو ردیمسا ثانی رب 8

 هرزوا ییکرت فصو نویگنا ردشلوا مظع رش هتفر هتفر بودیا راغا قرهلوا ||

 ۳۹ ۱ ا
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 اهعفو دنسشا ينعي اهرطم دج اذا ءاملا ترکتشا لاش ردهنسانعم قاب لقناعاص

 یسا هداوهو رطلاب تئا اذا حایر)اترکتشا لاقب زد هنسانعم كمروتک روش ليو
 بولیوان"دنشا اذا دزلاو رطا رکتشا لاقب ردهثسانعم قلوا دندم قوغفوص دوخاب

 هودع یف لج را. رکتشا لا رد هنیجانعم كليا رودفم فرص بویلابح هدکشرکس

 هو هدرخ نالوا هدنرلپد یسیلی كن تآ هدشزو ریما ( رمکعلا ) دینجا اذا

 هد رځو روند هيف نالوا یرغوط هویو هفلوف كنسادقو كنيزوب كاسئاو روید

 نالوا هدنرافلاراو هدنرلید كفلئواو كن رلکلی شوفو یوتو لیفو روید هموذ
 رود هفلئ وا ناله زات زونه [ددجم هرکصندفدی روف بول وص و رود هنسس#د ر

 لثب هدنرلید كراج اغآ ویو روند هلال هزاتو ر نالوا هدنغلارا رلامن شعروقو

 هنادفو رملفنتب هدنسیغاشا یرلک دزواو هدنرلید كنج اغآ امرخ ةهصاخو روند هنادف

 كن رافاربب یریاو هدنراپد كنب اد امرخو روثوا قالطا هنجاعآ امرخو روئی
 روند هنفوبف كنجاغآو روند هنلاد ج انآ هزالو روند هغاربب هد رخ نتب هدنرلپد

 هالوق یرلقد رقچ ندرپ هفشب بو تای هری كنهعصآو هلن رولک رکشييج كتعوجب
 ندلاعتفاو ندعبار بابو ندلاعفا باب یسهلج كلوب روئلوا ریبعت همردلاط هکرونید
 یسهعكنهفان هکردذوخأم ندنظفل رکش نانلوا رک د هلئاحف ( دیرکتلا ) ردفمصتم
 | ( رکشپ ) عیرلانم لبالا تلفح اذا ةيركشلانمز اذه لاقب ردهتسانعمقلوط هلبادوس

 بص نب مشبم نب رکشیو لئاو نب رکب نب ىلع نی رکشپ ردندیماما هدننزو رصنب
 هگردیعما غاطرب هدنسهکلوا سلدنا هدنزو ریبز ( ربکش ) ردنردپ كنق یکیا
 ردیدآ ثكنهطارب هدسلدنا هدنزو رفز ( ریش ) یا تقرافم اراق شفو زای ندنسهب

 ( كوش ) هيض كنبش ( كش ) ردیقل رذنلا نب دجت ندظافح هدننزو مش ( رکش )
 ردیب رعم یسراف رک اچ لصف كفاک ( یرکاشلا ) ردندلاجر مالغا هدشنزو رهوح
 كي هیص ات هک رد هتشانعم یصاوت ( ریاکعلا ( روید هراکتدخو رود هداغراو ربحا

 م ) ةرکتشلا ) ردیعج كن, کش هک ایوک ردلہعتسم یرهلوا عج راکشو ردیعج

 ۱ ةددشلا یا هرکتشلا حایرا تبه لاق رولوا فصو هحایر ددشو ته” هدننزو

 دوخایردندآ تاب عونرب ردهدزنابز هلی كفاکو هلیحف كفاکو كنیش ( نارکیثلا )
 باوص دوخاب ردشلیا مهو یرهوج هدنطبضلءاعا ردقلوا هلا هلمهم نالوا باوص

 هدیسراف موسیم هدناونع نارکوش هدناد رغم عیج تابو ردقلوا نارکوش نالوا

 هدشنزو :لعافم ( ةرکاشلا ) ردرعسفم هلا نازدلاب هدیکرو یدزب تفنو سرود

 1 ندنسانعم نل ءالثما ردهنسانعم ثعشربک بوناشوب هزوس لراه لراه هلا هسک رب

 ا سالو رکش نسفن یدننک مدآ رو هتحاف اذا ثیدلا هنرکاش لوقت ردذوخأم
 ۱ .(یرکتلا ) رک اش هل یا هحرا یا رک اش لوقت ردهتسانعم تامروتسوک زا
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 ما ندنتهچ بابساو عاونا رکش کردو قرف ۵ کش هلا دجو ردترابع ندنازامو

 ردصخا ندنتهح بابساو عا ندنتهج تاقلعتم دجو ردصخا ندنتهج تاقلعتمو

 رکشو یبتنا یدنلوا لامتسا قرهلوا مسا هدعب بولوا ردصم لصالاق شنا

 انا کشو اروکشو ارکش هلرکشو هرکش لاق ررولوا ردصم نارکشو روکشو

 یس دعت هلا مال هک رید ح راش هلاةعنبو هادی رکش و هاب رکشو هل رکشو ها رکشو

 ارد کنم هدندنع یععا یسهب دعت هةمو رد بش ههل اقم یسهب دعت هلا ابو ردفا

 ندرع ترمضح الوا لوق كرفكنالو كركشن هدنونق" یاعدو ردص وصحم هراعسا

 یندوهدننزو لعفت ( رکشنلا ).ردل وعع هحاود زا ابا ردلکدتبات هدشناوز لوقنم
 روبص ( روکشلا ) کش ینعع هءالب هلرکعت لاق ردهتسانعم كلبا ساپسو کش

 یاروکش لحر لاش روند همدآ ندا ساپسو رکش قوح ردفصو ةغلابم هدننزو
 دب هباد نالوا رولو نمو توق كرهدا افتک | هلا فلع دراو نکیتشلا رشک

 كنيش ( ركشلا ) فلعلا ةلق لع نمست تراصاذا روکتش ةباد لاقي رونلوا قالطا
 هد هاب سک كني روید هن كنحرف لوق لع هنحرف كنر وع هلن وکس كياكو یف

 رکشل ا یھب | رکش ع ak مالسلا هيلع ها املا فو E ردهنسانعم عاجو ردخغل

 نالوا یرد كتعاج رب نکشمهدن ض را ها مت رک ۱ مط و ی لعب ام دارا ج رفل احلا

 كنحاغآ امرخ رولوا ردصم کشو ردیدآ كغاطرب-هدنعو ردبقل كورع نب نالاو

 E روش الا ترکش لاق رد هنسانعم قمقح بوروس رلنادف كح وک ندنرلہد

 قلوط ها دوس یسهم كناویح هلنیتحف ( كسلا ) هرکبش تسااادا لوالا بابلا

 كمرومراوطو اهعرض "التما ادا میارلابالانم اركش ةقانلا رکش لاق رد هتسانعم
 دس لوق لع كليا كلد رعاوح مدآربو تنم“ اذا هب ادلا ترکش لاق ردهنسانعم

 هژاطع ررعوا هلام اه اذا االف رکشلاش ردهنسانعم قلوا قوح یسکریو لا

 لاش ردهنسانعم قمقح بوروس را رافو رلنادف هد رخ ندسد كحاغ او لخت دعب
 راثکم ( راکشلاو ) هدنزو هح رف ( ةركشلا) ریکشلا ازت ج رخ اذا ة رهلا ت كش

 یزاکس رولک یراکش ییج كنرکتنهکروتند هبهقان نالوا لثع ادو هدننزو
 (ةرکشلا») هدننزو تاحرف رولک تارکشو هدننزو یرکس روک: یرکشو هدننزو

 یا ةرکشم بشع لاقب رولوا فصو هرلقلتوا نالوا ولدوس تا دلیعف تكفاکو كم
 ردهنشانعم قلوط هاا دوس یسه#+ كناویح هریک كرمه ( راکشالا ) نیللا ةرزغم

 رکثا لاقب ردهنسانعم قفلواط یرلهود كمارو ال "التما اذا عملا کشا لاقب

 ردهنسانعه قمقح پوروس رانادف ها ندنند كانو مابا ٿ رکش اذا موقلا

 دوس هم مو دن زو نانا ( داکششالا )ھر کش ج رخ اذا لا رکشا لاق.

 یروش كد ولوو التم اذا عرمضلا ركتبشا لاش ردهنساتعم قلوا ولطبوط ها
 سس سس تست - هست سست تب
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 روند هب هکر کج غول رب دواب هنب رلک ايق هلوکر ب هدنا زو تیک ( ریقسشلا ) ردیدآ

 هدنب هبعف كنءرمه ( رفاشالا ) روید هزوس نالب هدنئزو یابح ( یرافشلا )
 كنبش ( رکسشلا ) رولوا قالطا هلابج هرب نیم رطانیو ردیدآ 4یف ثحوکر ب
 ناسحاو تل ییدلیا لطف كيعخو نع ینهب كلبا مو بولپ یانحا ھی
 هکر دت رابع ندکلیا اثو عدم ین ونسعو هعاشاو مشن هسا بوالي ینتوقو ردفو

 ندنفرطلاعت قحو ردص وصحم هدب ناهندحراوج کش ضعبلادنع ردیلباقم نا رفک
 )هتتانعم ليج ءان رکشو روللوا هدارا تازاج هدابع هئسح لاعا هدفدنل وا لاعتسا

 روصت ىع ییدلبا ماعنا كم رکش هروک هنناب هد راسب كفلوم روئلوا لامعتسا
 فک هک ردب ولفم ندندففل نا راضم رد رابع ندکلیا راهلفا هسا بو دا

 یرکشیم كرلب رع ضعبلادنعو رد هنسانعم رس ر فک نالوا یدض هکه رد هسانعم

 هن مانعم هيلع مننا رک نم ءالتما رکش سپ رد هنسانعم دلت« هکردذوخأم ندناوق

 لئال ناد فرط منم وا هللا بلق یرب ردهرزوا برض جوا شو رولوا
 انآ هنلسحمو منم هک رولوا هلا نانل ینا ردنرابع ندناف عو روصت ىلع ییدلوا

 هلم قاق “الا ردش هکرولوا هلا هرناس ح زاوج ثلات ردنرابع ندکلیا شیاتسو
 ااو هزوکبوم کاش 8 رادتم هرزوا دعا شف و ردرابع نکلنا تاواکم

 . دارفا بویلبا مک یتهن ییدلیا ماعناو كابا تبحم هروکشمو ثلباعضاو و لاہتباو
 قیصر ینیدفلسوخ كاع یمن لواو كلا شیاتسو انت اکاو كلبا فارتعاو
 رکث هکیدد راصقلا نودج ندقباقح بابراو ردنابع ندکلیا تاج ندلامتساو

 هکیدبد دنچ و ردنرابع ندکلیا زاتعاو دع لیفط یسفن هتمن نانلوا ماعنا کس

 لضفت ضحم بویلبا دع قخسعو لها هتمن نالوا نازرا اک- کفن یدنک رکش
 ندکل یروصقو رغ ندرکشیا دا کش هکیدید ناشعواو ردنرابعندکلیا رابتعا

 ندرلن آ هلغلوا یداین و ساسا ك سجخ دعاوق نانلوا رک د هکیدلاقو ردن رابع

 هسا راو لاوفا ردقن ره هدنباب کشو رولوا مدہم رکش یانب هدقدل وا مدعنم یرب
 منو دیق ییهدوجوم من یسهرم لرکش ردهروک ذم دعاوق ییح سو رادم ثكاتعومج

 بولوا هرزوا نادبا توقو سیلمو مطم ی یرکش كماوعو بولوا دیص یهدوققم

 هيلع ین دواد رولوا عقاو هرزوا بولق توقو ناعاو دیحوت یرکش كصاوخ

 رک بحوم ید ا هک عهدنا رکش هجن هکهاکرد نب برات هکر ید.د مرلبلا

 [*دواد ان ۳۵و نالا ] هدنباوح یلاعت یراب بانج ردهیطع تم رب رولوا

 هدندچ نکل رایدلبا ماکت هد شياب یتیاضفا ندرب یرب )یو دج ءالع و رثید روی

 ..اعساو رولوا شمالیا رکش هّبلا نلیا دج هلغلوا مقاو [ رکشلا شار دا ]

 ترفقم هدابغ رک ندا لاعت قح ردروکش یاس مسارب ندهیهلا یانسح
 _. ۳ ت 9 0 1 8 --
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 رده یراقامصق كنهسک مان یسعقفلا طوح و كن هعیب ر ن لهلهم «ا رقشو یدلوا

 نابل انب هد ه٤ عو رد دآ یولوف قارصق كنغامصق مات تیز كدسا ن هیواعمو

 یالکلا نکس لب لس نور 3 هکر دندآ كی وض ر هقشد هد هب دایو ردیعما وص ر .

 لضفا هیلع ءاید الا ناطاس تارصحت هيلا: یوم 9 هدناب دح هع هلا یصد

 عاطقتسا نیضارا نالوا دنا روص مات ءَ نرم هب دعسو و هنهاکرد اإلا

 رقشلا ۱ ردیدآ هن رق رب ه كنس هیح اب هماع ءا هار او یدیشل وا د وصقم لتا کا )

 رولوا كنر لآ رد رک دد کوچ كجا هک ردیسا ناعنلا قیاقش هدنزو فتک

 نامع ) نارقشلاو ( هدننزو نامر ) راقشلا ( رولک تا رقش یجو هرقس ید رفم

 كلک هدرلنو رد راج هدهلبیفیفح كفاف هدنژو یاس ( یراق لاو ) هدننزو
 هدننزو لامر راقش و رد دا تاب یم ر قرر هقش هرقشس لوق لع روند هنکعج

۱ 

 ٍا

 هدننزو هار (::رقتشلا )۳نولوا یکروا نوزوا هرم گرا و
 نا ةرقش ردندناقلا هرقشو زد هاو یزمرق نالوا ربیعت هرفحز هکردیسا ی رهس
 روند یرقش هدنتدسن ردیقل یردب كنهلسق هقشب رب ندنسالق هبض 3 ن ٹراغا

 تحاحردعهم ردهدنزو رقص هک ن دنس هک ر قش ليم كنیش ( روقشلا ) هلا تاکرح
 یرقشپ هنربخا لوقت روند همانا نالوا مزالمو قصالم هلوردو هبلطمو

 هسورغ دن زو درسا( رقشلا )ا 4 هلا یلقب قصاللا یرماو جام قا یروقش و
 هدننزو روفصع ( نورقش ) هنسانعم بذک روند هنالیو هنسانعم كيد روتید

 اص كنيرلثدضح مالسلا هيلع مرک | ىن هدننزو نافع ( نارتش ) ردیلع كمدآرب
 7 ۳ ذ (یرقفشلا) ردبش كن هسکرب ند هعاضق و رد بقل كنب رلک ولم مان

 مظعم ( زقشمل ) ردندا عضوم رب هدند رو دعا رخ "هلسف و ردیا امرخ دوحاوالعا

 كويو روند هب هب رق نالوا ندا“ و ردیدا مد نصح رب هدنراید نیرحم هدننزو ۱

 ردبدآ هدلب ر TR NSO نا هدنژو رویص ( روقش ( روند هب هساک و حدق

 هلی كليش ( رقش ) رديمسا كب هطارب هدنس هک ا هد زو رقص ( رقش )

 ن تس ن ةرقش رددیماسا هدننزو هرم (N ردیمسا كنەدلب رب و كیوص رب

 رکن نبا هدنزو هرقب ( هرفش ) ردندرع لاجر بعک ن دعید نب ةرفشو ددا |
 ردیدآ نايل رب هدننیب نبا هلا روحا هدنساپرد نع هلن ( رق ) ردرکل نا

 ردیدآ عضومرب ردعقاو هدنلوق كعاش مان همراوذ هکهلیعف كيم ( رفاشلا )
 نم فشخ ما ىلع * تقلعت ام ناجرلا یرع ناک ٭ ردتس وبشا یدام كفلؤم ||

 نئمطمو راومهو قتای یرغوط هرب هک روید هلاسموق لوش رقاشمو * رقاشلا ءابظ |

 جثرع رقاشمو هلوا ولتدالج لوقلع هلوا یلتلوهس كيروپ بوزک هدنآ بولوا |
 تا یا راز هدننزو ريما ( ریقشلا ) رد رفشم ید رفه روید هنپ رتبنم رچش مال |



 اذا ج ارسلا فسا لاق رد هنسانعم كمل همش كب غارجو مکتاذا دوعلا منشا

 ندوفروفاب ندفوف وص هک ردیفدارمو هدنزو رعدقم ( رفا ) هرا تمسا

 هنسانعم مشو روید هدهبول و هيف نارابقو رو دهیسک نا رابق بو رپ روا یرلبوت
 رود هب ےش لار وط بولیکید کر و هنساتعم بصناه و رو وا رهن درج کرد

 روند همدآ قاوق شفک بولکود ی رالیفكنسهدوک نون هدننزو راغ ( ریئلغلا (

 رجا هلفاف ( رفسشالا ) رد هنسانعم ق رفتم قنضاط هدنزو یرفنصغ ( یرتنفشلا )

 ثادارم 6هدنسف باود رولوا تفص هناسناو باود ردفصو نرخ هدننزو

 لآ هدیکرت هلوا یرمرف یخد یغ ریوقو یسلی بولوا یزمرق قاص یکنر ردیف
 روالوا رببعت یروط هک روید تیک هنالوا ءایس یغریوفو یسلی رولوا ریست
 ول کب لزف روناوا ریبعت لارق هکهلوا بلاغ قلیرمرف هنضاب كنسهمش هدناسناو

 اتسیتفو دجم نب ناورم رقشاو رونلوا قالطا هناق ششووا رفشاو ردقح هلوا مدآ
 كنیش ( :رقشلاو ) هلله ( رقشلا ) ردیعسا یرلس رف كنهدار ز نب طيفلو رسم نا

 رقشو لجراو سرفلا رقش لاقي ردهنسانعم قلوا رقشا مدآو تآ ردراردصم ليم

 هدننزو دارجا ( رارفشالا ) رقشا ناکاذا یساحناو میارلا بابلانم ةرقشو ارقش
 (« رقشلا ) ةفلابم ىنعي رفشا ناکاذا سرفلا رقشا لاقي رد هتسانعم قلوا رقشا كب
 دواب هعذج نب ریهزو یضلا رذنم نب دافر ءارقشو ردشوم كرقشا هدننزو ءارج

 طولا بلطبام ايش * نالوا دزنایز برعلانیب ردیععا یرلس رف 1رفعح نب دلاخ

 تمس و راوس ه هموقم سرف روب زم نالوا یحاص رديأشنم كنلثم + ءارقعلا ىلا
 ناودعو یرح هقدروا هلا یجاق نوختا لیت .هدهار لالخ بولوا مزاع هنیدصقم

 څراف ندنآ هللا اضقو لیصح ییبلطم مدآ نالوا هرزوا بالطمرب یدیا ردیا هدایز
 هلوقو ةلصام ايش هیفام هلوف ح راشلا لاق رونلوا برض هدفدلوا بيرق هلغاوا

 بولطلا جارض-ال فنعی نيف إب مضي ىصقت لاف لافو ايم ودعلا بلطي یابلطی
 كيهسک ما مطالا ن ناطيشو ردا ىغارصق كنهءانح ن.دیسا ءارقث و هدینم

 یحاصو یسیدنک هداکرعمرپ * ءارقشلانم مأشا * لا ابنمو رد يما یغارمهق
 ولردرب بودا كلدس نکر دیک هل ر لوق لع رد كلوا لثم هدنمآش ھغفلوا لتق

 هردروغلا دیعب رب هنیرارذکهر نکیاراق بول آ رسدوخ ینبحاص ھلغمالوا طبض یشاب
 مدقدل وا طقاس هبهرد اددرب یسیکیا هلکعردشن نکل بودناواترب هف ط ةتواهلکلک

 هجن ءارقسش یدلو تاج هلتمالس یحاص بولوا كالهو تسکش یوم كغارصق

 | لثه برض ثعاب یسلنا لاله بولک تسار هننولوق یدشنک هدقدآ خم نوعا

 یدل وا
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 یراهچو نوزوا یرلقلوق لوق یلعهلوا یریا یراقلوق هک روند هروناج یراکدید
 یاو نوز وا یرلفایا د وخاب هل وا ناشي دنا اغوا كباچ تیاش و كك و

 نین ذ الا مف ناڪ اذا یرافش Es لاق هل وا ولغای كنو كويلسو شک

 ممدلا ملاوخ را عاوقلا لی وطلاوا اهیرس قحيالو ناربلا یاعلا امهلیوط وا

 ( رفشلاود ) ردیسا كنهطارب هدنشنايم. رطق ا لاوا هدننزو بارغ ( زافش |
 كنروع مات هحاتو رد دىق كەك ماب ح سس یا نا ندنس هلسق هعادخ هلی تنیس

 لیسر هدتفورپ هد رايد نع هکر دشا لقن ماشه نا نالوارتس نف ماما ردیعا یردب

 یدلوا رهاظ ی« زانح نولاخرب ندنحا کا رفح یربق رب بودا روهظ یناهک ات

 هدنرلبق ویط و هدنراو زا و هدن رالا و قلحادرک هناد یدب شلزید ندوحا هدشد ۳

 ره وج تیف یذ هدنغمر رهو رلل اتو ردش وزابو رک زالب حص صو نیرز رش دب

 تواتر ولم ها تینا رک لاوما قیراشو سافش هدنف ط یاب و بول وا رلعاخ

 یذتش هان ابا نیجب ها مهلا كساب ارت رد روطرسم هرابع ویا هدح ول لواو حول رو ۳

 نیعط نم د٤ یی ایل قرو نم د٤ یذال تشعبف الع اطد اف فس ویلا ا رام تشعب رس ,

 ۴ نعطف هب ترحاف هد لف یرح نم دع تشعبف هد ۴ تهذ نم دع تشعبف هد لف

 یر هاله یلحنم ابلح تل ازا هاو ییج ربلف 1 ۳ ن تلفعف او A عفتا

 لاغت اذ اعم بول وا یزمخد ك رىما مانرفشلا وذ ندنساسها ريج هر ول نم ¥ یتیهالا 1

 رهاک رارق هکر دون مالک موهفم شا ریطست هب هح ول لوا یقیدلوا توو ندقلجآ

 رع یزیج هریک د نوحاكلبا بلح هربخذ هلکلیا الیثس | یظع طعفرب هتکلاع نالوا

 ب کیک دليا لاسرا ردقح هلوا مالسلا هیلع فسو تب اخت هکهفس و نالوارصم

 كمروتک بول وب نوادمرب ندلحم رب بور و شهوک دمرب هزمصاوخ ضعب هلکغکا
 هل زللیا تد وع تنشاد نیم تویمهلوا بای رفظ ھو ر ها نییعن نوا

 ءرخالاب هی رللبا تعجر اسوب ام هنن كدلیا لاسرا هفارطا و میلست نوتل آ دمرب ادم
 ak تدوع دیمو هنو لاشرآ ارارکت بور ووا قع یرح سفااو العا دمر

 اود هغ وح تلع اعطق مدلبالوانت بوریدنوک وا یکنوا هدنم 5 د نوجا دم رب لوا

 راک لقت هترخآ راید:قرهلوا جآ نکیا كلام هراعشیب لاوما ردقو راک ماحا هالغمالوا

 روتلوازاین یرللبا جرت هلتفر هلاحرلندبا شوک یهصغرپ ةصق وب ےب مدلیا تایح راپو

 ۱ 1 یا
1 

 هدهم رکم کم هدنزو رفز ( رس ( هنالتاو هبضعنم لاعت للاب دوعن ردشلوا راچود

 موقلا زیفش لاقت رد هنس اتعم قلوا هدنک ارپ هدننزو هح رح د( ةريغشلا )رد دا كغاط رب

 *یشلا فش: لاق رد هنساتعم هزنفش ید و هدننزورا رطبسا ( راو اوق 1 ۲

 لاقب ردهنسانعم قلوا هراب هراپ بولیربق یژهتسارکو یرلاب تجاغآو قرفئاذا ||

 کاله یک اله تروص مب بوتقاط رهیاریپ یک مژ هیاریپ وہا تروع قنق ایآ



  ۳ EESشا ۱

 دف زا ی ی 9 تك
۰ 7 ۳ ۷ ٣ 
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 رک ذ نابه گرولوا قالطا هوناخ لو هدن و هلیفس ( :ریفشلاو | هدشزو |

 هجزآ لوفلع هوا ردا لازلا لاخاق بولک هوش هدکدشروس هنبرائک كنج رف
 هایاربسب ل# بویلوا ثجاح هکلشیا هقبوح ېک عارم بس ینعب 4وا عناق هعاج

 اهرفشق ابتوهش دخ تناک ادا ةريفشو :رفش ةأ الاقي هلوا ردبا طاوطح یافیتسا |

 نکردبا غاجج هدنزو رفح ( رفشلا ) همسیاپ حاکنلانم ةعناف یهوا اعیرمس لازتتف |
 ارفش ةأرملا رفش لاقب ردهنسانعم قمردشلا هنب راک یب رف كلوا یرکذ

 رک دپساک رد هنسانعم د فو دحا رفشو عاجلا ف اهرفش برش اذا لوالا بابلانم |
 قاوا ردا لازا اھا زعم یھب بی رف یوم كي وناخ هدننزو هرافس ) ةرافشلا )

 تاسک او اهتوهش تبرق اذا عبارلا بابلانم ةرافش ةأرملا ترفش لاقي ردهنسانعم |
 یک رفشو رفش هدننزو هر ( :ةرفسشلا ) صفقناذا *یشلا رفش لاقي ردهنسانعم |

 "یا رفسو رفشو ءرفش رادلابام لاش ردکعد هکو یک 4 رد هنسانعم د فو دحا

 ( رفشلا ) یفرطت نیعابمام مهلوفک رفشاذ یا نیعلا رف نموه ساسالاق لاق ٍدحا
 رد رفاشم يج روئید هنغادود كنمق هود هصاخ ردزیاجهدنزو دعقمو هدننزو رمنم

 شب كارا * للا هنمو رونلوا لامعاسا ید هدشنغادود كناسنا هکرولوا هاکو
 ايم“ همش تیر اذا كمال نطابلا لاوس نع رهاظلا لانغایا * .رفشم كراحا ام

 تیفیک هلغلوا ینغم ندانطاب لاح رهاظ هلک ۱ ديفیک ىلع هب تللدتسا الی زهوا ناک

 ناونع رهاظلا لشو رو)وا دا ربا هدر مو ردقوت تحاح هلا وس یتسهینط اب

 وه لاق ردلمعتسم هنسانعم توقو تعنم رفشمو رد رقا هنموهفم كالثم نطابلا

 رفشهوذ لجر لاقب ردلبعتسم هنیسانعم یدبو تدش "قلزوایو هعنم یا رفشموذ
 هدنزو لیعش ) ريغشنلا ( رونلوا قالطا هب هع طق رب ندقلموقو ندضراو ءدشیا

 لفاذا ارپفدت هلام رةش لاقب ردهنسانعم قلوب انف بولازا یسیشاومو باود كمدآرب

 بورغلل تنداذا .سمشلا ترفش لاق ردهنسانعع قمراو هو شنوکو تهذو

 لجرلا رفش لاق ردهنسانعم قلوا هرزوا كمروت یشا ینیدلوا شابم هسکربو

 لاق ردهنتسانعم كلبا عاج قرالح هنیرانک یبرف كتروعو نشا اذا یمالالع
 رونيذ هغاجحم كوي هدنزو هرم ( ةرفشلا ) اهجرف رفش لع اهعماج اذا :] لا رفش

 ردقج هلوا یروناص باصق هکر اردنا نایب هللا بوکتشوک هدیسراف ینو یک ناغاتب

 هن دانک كن رو هلرمسک نیش رولک رافش ییج روند هب ولم ات نیککو ولنا ات

 رود هنسیقح یش واو هدح یا ةرفشلا لیلک فیس لاق زونید هم نعآ

 رغم شيع لاق روند هکلربد نالوا هحزاو هحراط هذننزو ثدحم ) علا (

 لاقب رولوا فصو هغلوق كويو یربا «دننزو هيالز ( ةيراغشلا ) ليلق قيض ىا

 یا الراو یناشوط برع لوش هدننزو یبا رغ( یرافشلا )ةیظع یا ةیراغش نذا

 يرلك دید
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 رربد ناراغش هرارمط یهدننای کیا هکردیدآ رمط رب هدنلاج نا كنهود كکراو

 رهوج ( ضوشلا ) هنسانعم هحادق روند هغابقح هدننزو هراعس ( ةراغسشلا )

 هلوا یصص و ولکنریدو دنوق یادناو ءاضعا هکروتند هناویحو ناسنا لوش هدننزو

 ماطق ( راغش ) هنسانعم هلخود روئید هنکند امرخ هدننزو هلصوح ( :شوشلا )

 ردیدآ هل رب هدماش قشمد ( روغاسشلا ) ردبش تكنسهلیف هرازف یب هدشزو

 ررلبعتسم هنسانعم رامراتو ناغطراط ردراج هد هلک كرلواو هناخف ( شی رغث )
 رلن و رلیدتک بولوا رامرات هلم رب یر ره ییعب هحو لکف یا ر دن رغشس اوق فت لاق

 دحا ویسا تیک ر لا دع بولوا هنسانعم م ط وقس ره و قرقت رغش درا لصالاق

 هرم ةركو یدنلوا طس هدنسدام رغب هک هت رد فلق یتیم هدزوآ مح 3 یررخآو

 كمتک قاریا هدننزو لاعتفا ( راغتشالا ) ردندلسفو ید یرلدیکرت رذم رذشو

 درهداتاهابمو رشف هلقل زاورپ الاب همدآربو دعبا اذا ةالفلاق رغنشا لاقب ردهنسانعم |
 كنهسکرو رضتفاو لواطت يا انیلع رغتشا لوقت ردهنستانعم كليا قلش و رف هرفط
 لاق رد هنسانعم قلوا هرزوا فالتخاو ددرت هنوایرب هلغنوا مق و ناوا رف یرهود

 رد هتسانهمقلوانا وا رف ك یسىاص كنهنسن رو تفلتخاو ترک اذا لبالاترفغتثا

 رد هتسانعم قاوا هدیروشو قشراف صوصخ ربو مسناو شک اذا ددعلا رغتسا لاقي

 لغو هديا ازسانو حر و لعفت ( رغشنلا ) ظلتخا اذا رمالا غشا لاق

 ىع هودو قمعتو هيف یداء اذا چ ا رغشد لاق رد هتسانعم كلبا یداعو

 هربسق دهلجا لذب اذا ريعبلا رغشت لاق ردهنسانعم كليا رودقم فرص هدکعروب

 هشت ( نارغاشلا ) هودع.دتشا اذا ريعبلا رفسشت لاقي ردهنسانعم كلی كبو ۱

 رولوا ولفرط کیا هک رونید هرارب یتنیدلوا عطقنم كنب را رمط ۳

 قالا یس یا ریغش لحر لاق رونید همدآ یوخد هدنزو تی کس ( ریغثلا )

 رفغس قرهیلوا قرعم و روند و رلدو لزوک هدننزو رفعج ) رفغشلا (

 كنافو ىم كنبش ( رفشلا ) رديمسا یسهجوز كنهسک مات یارعالا قوطلا وبا
 ردقح هلوا رب نتب كیرک هک رود هنک و ک كرن نتب كب را توک لس وه

 لصا هکروتید هنسهیحان كئيش رهو رد رک ذم روک ذم ظفلو ردزناج اج د هيف كيبش
 AS SS درفو دحا رفشو روند ۵ رانك تاج رقو ردع وض وم یانعم

 رونلواقالطا هنسهیحانو هنیرانک ندنبناج یرقوب كياپو كنءهردو رک ذیساک ردکید |[ ۱
 لمس هودو ردفد آرم ا یلوا ییا هلا رفش هدننزو ربما ( ریفشلا (

 كبایوكنءرد یک رفشو رولوا هقفو یک یزضآ قا هکرونید هنیرانک كنغادود
 یا هریفشو یداولا رفش یلع,دعق لاق روند هنسهیحانو راتک ندفرط تسوا

 هنحازف ( ةرفشلا ) روید هرانک كجرف دو ( رفاشلا ) هالعا نم
۳ 

 .هریجات 1



 HI + قتل ۱ و زا نر کف

 رک كن ( دافشلا )هلن زف یب کو رشت اذا ہیلع باسغا رثا لاق
 ردکلیا حاکن هنوک رب ند رداکن نالوا هد هیلهاچ «هدشزو 4عاقم ) هرغاشلاو )

 نوناخرب اکس هدنلبافم یغدنب هبا جوزت نوار, اکب نس همدآ رشآرب مدآرب لواو
 رهم هنیفرط ردنرابم ندکلیا جوزت نولاخرر نفط هطرش ود مدیا ج وزن

 لوق له رودلوا ده رهم هک ایوک بولوا شب ك رنآ یرهم كن رب ره بویلریو
 ردص وصحم هفاوا یساپرفا تن رب ره یرلکدلبا ج وز هرزوا طورثمو حو رشم هج و

 ةرغاثمو اراغش االف لجرلا رغاش لاقب یک یمه رح راسو یسهریشمهو یربق
 ةدحاولک قادص رهم رغب يرخآ هجوزب نا ىل ةأرما هبحاص دحاولک ج وژ اذا
 ردعجار هیهک انم ربط ی هدنلوق اب كفلوم بئارفلا اہب صنعوا یرخالا عضب
 بلکلا لجر مفروو رد حصا یناث لوق هروک های دراصو هاهنو كحابصم

 ندنسانعم عاسنا دوخاب دعب دوخاب ردعفتم رهم هد هنایم ارز ردذ وخأم ندنسانعم
 راشهو باعا الاعو رد ىهنم هيثدح [ مالسالاق راغشال ] ون و ردذوخأم
 یم)ارردبا رببعت ثشکد هدنرلنپ رولوا عقاو حاکن هعسروبهدنرلنیپ هکارتو دارکا
 ردشلنا راصتفا فلوم ردهنسانعم كلبا موعشو ودع هرزوا هکر هسک کیا راغو

 نا ولید رب ید ندنع#د فرط هني رالباقم هلغبقحررپ ررب راروالد هدکنح نادیم دارم

 ید یرب ندنراراد فرط كنویز هرزوا بلاغ لوا هبهاوا نو ز یسی رب بوقج
 ارد اادنون دراغشال رافشال هدتقول وا ردقح هلوا قهشاتصاک | ند رب یسیکیاو جو رخ
 سکره هلفلوا یلاخ ندیماحو لاو هک رولوا فصو »*هدلب لوش ( :فاثلا )
 ؛ندذوخأم ندنسانعم بلک لجر عفر هلوا ردتقم هکلیا تراغو بهن ؛دزاب ین آ

 ةرغاش وام بم نع یااهولمن دحا :راغ نم منتعال تناك اذااهلجرب ةرغاش ةدلب لاقب

 هده وامس هدنزو روبص ) روفغش ) ردیعسا كنهود روغپ رب ( رغاش ( ردیذآ عض وم رب

 هنرزوا هکرونلوا قالطا هبهفا ولیو كکو لوڅ روةشو رددآ مش وم رب

 بوصب هسنیرلقایا یک باکر یتعی هلوا رردلاق ینرلقایا هدقدنلوا ترمثابم هکلتب
 روغش فان لاق رونید ههقا وليل نالوا رردلاق یترلقایا نوحما كخ ھل ويس
 ءا لاف ةلوط لوق هبوط كفلوم بكل تذخا اذا اهعاوش رفشت دل وط یا
 ) رو رغشلا ( ردو یدآرم هدعضاوم رکا هک ردکعد كسکو دارم هکر دکع د

 ةعلقربهدن رق هيك اطنا هلیض كنيش ( رغشلا ) رد.دآ قلتوا ع ونرب هدننزو روفصع
 رچرب هدنبرف هکمو رددآ مضومرپ اب هدلبرب هدننزو یرکس ( یرغشلا ) ردیدآ هنیصح
 هدنن زو باصم ( راغشلا ) رازنب هنیرلهباد بوصب اک | یک یشاط كنب سان هکردیسا

 قوچ كپ ییوصو غ راف یا راغش فرظ لاقب روند هبهنسن شوب شلاش وب کهدنجا
 ءالا :ربثک یا رافشراپآو راغش رتب لاقب ردواسم ییحو درقم روند هبیوق نالوا

 ككراو



۰۳۹ 
 سس سس

 اهدا فارماش کیا لکد دندو كلام هه توفو ا هدف ا |  E EADIE NE SARSبز ره ۱
 عاش ها هسف نم یر یا رعادشیام رعاشتم وه لاش روند هلاوق ندا

 ۱ ح راش ردکع د یزوح ناب هک ردیمسا یر زوج هدن زو روفصع ( روصعشلا )

 هدننزو رفعج ( رفعش ) یدقج هلوا لیجران هکردموسم هليا یدنه زوج هدنسهخدت
 نب ريم و ردفراعتم هلیا ةالعسلا ون هکردیعما نطبرب ندهبلعت ونو ردیدآ نوتاخرب
 هک رد رعاشرپ ندنسهل ق بلک هلاه ( هرقعش ) ردیممایم رف كنهسک ما یضلا ترا ا
 هدننزو رفعح هلا همحم نيغ ( ریغشلا ) ردشلبا تاجاهم ةلكدن | ادا مان شع رم

 فیعکت ران دیا سر هلا همضم یاز یاوبردروناج یراک دید لاقچ کردیا یوا نا
 ترغشت لاق ردهنسانعم كعسا قرەلروء لپ هدننزو ج رحدن ( ریغشتلا ) ریدلیا

 یعسف كيوک هيلوكس كنیع و یحف كنبش ( رغشلا ) اوبه ف توتلا اذا خرا

 نوا لوب لوق ىلع نوملیا رک نوسلیا لوبت رک ردهتسانعم قمردلاق یتغایارب
 یدحا عفر اذا ثلاثلا باسبلا نم ارغش بلکلا رغش لاقب ردصوصم هفمردلاق

 لاق رد هنسانعم كلبا جارخا ندعض ومر یهسکرو لابفوا لس موا لا هیلح ر

 لحرارغش لاق ردهنسانعم قلوا دیعب اقلطمو هحرخا اذا ضرالا نع انالف رس

 تست

 لاش ردهتسانعم قلوا دیع ندنفرط کاح و لاو و ريما هدلب ر هصاخو دعب اذا

 ساتلا رغش لاقب رد هنسانعم قلوا هدنک اریو ناطلسلا ویضاقلا نم دعب اذا دلبلا رغش
 قمروا هنتلآ هتل آ ندنفرط یرآهم كهقا شکوح هلیشاب روغپو اوقرفت اذا
 تحت هسأرب برش اذا لفارس لاش هشآ هنرزوا بوردلاق هک ات رد هثسانعم

 بیرغلا ف یجرب ترغش كرلبرع و اهع رصيف اهعفريف اهعورض لبق نم قولا
 ردذوخأم ندلوا یانعم رردبا هدارا یتسانعم هظفح سانلا تولع هک یرالوق
 مدلیا لعت AY نوجا هظفاح ییس»ص ز هاب رغ عج دس ییاحو طة دل رلب رغ

 رع یرلفوا كنوناخ نوحا عاج مدآ ندا عاج هدننزو دوعف ( روغشلا ) ردکع د

 اذالوالا بابلا نم اروغش ةارلا لحرلا غش لاش ردهنسانعم قمردلاف یرقو یک

 هنسانعم قمردلاق یدنک ینرلقایا هدروبزم ماکنه نوناخ و حاکشا ابیلجر عقر

 هدلبدوخای ضراربو یه ترفشف ایلجر عفر اذا ةآرملا لجرا رغش لاقن رولک
 ماذا ضرالا ت رغش لاق ردهنسانعم قلاق للاخ ندقرمصتم ندا تیاجو طبض

 كن وناخ نوحما عاج یدو هل رسک كله زمه ( راغشالا ) اهطیضتو امم دحا ام قس

 داوص و اهرغش یتعع ةأرملا لح لا رغشا لاقت ردهنساتعم قمردلاق یرقو ینرلقایا

 رابل و ودا نم ةيحان ق راصاذا لیلا رغشا لاق ردهتسانعمقلوا هباص ندلو |[
 تدرفنا اذا ةقفرلا ترغشا لاق ردهتسانعم كمك هحابنت بول وا هغرالا ندهداچ
 نود هتسانعم قلاق ند هبساصو طی هلغل وا قنغاط بولاغوح باسحو اسلا نع
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 س
 هنساتعم رام رابو هدنک ارپ رراعش و رولک ر داعش یی ردپعو هد رخ درو نال وا

 ىع نابذلا لثم نيقرفتم یا :رح دنفیوا ناذغب ریراعش او,هذ لافپ ردلمتسم
 پره لاسفطا ریداعشو رلیدتک بولوا مرا" هر مشتی قایا لا یک رلکنیس
 ) روش ( یک بی اه ردقو ید رفم كني هم وقيم هک و رد, دآ نو وا ر هدنرلثب

 بکوک ییا هذکلف یر و راد دآ كقاط رب هدناب ماس یب رح هدن ژو یرکذ

 لبهس هرزوا برع مز زرد اميلا ى رمش هس رو رویعلا یرعش هنسبرب هکر دیبسا

 لوهج ءاصیقو ردهدن زو روبص روبع هکر د مریم ردنرلشاد رف رق كبو ک مان

 كلذك لیهس و رد رلک دید یناش یا رعش یاو یاع یارعش یلوا ردهرزوا یمهی

 یدیا رردپا شتسرپ هعارخ ونب ندبرع هبیاع یارعش ردبکو کر ب ینرم هدنرطق نعپ
 لئام هونج یرب ردبرادقم هرين کیا یرانیبام راردما عولط هرکسندازوج رلن ویو
 یارعش نالوا لئام هونج ردکنر خرس كحوک لئام هلا یرعیدو نشورو كویب

 هک ردپ رک دید یاش و ءاسیغ نالوا لئام هلامش و ردفح هلوا یناع یارعش و روبع
 هدیسسراف ردهدن:رغآ كرك | بلک یاو ردهدنرغآ لرفصا بلک ندهیونح روص

 . ثعاب یرلقدلوا فورعم هیونابا بک اوکلا نیب رونلوا قالطا نارهاوخود هرلنو
 بازتغاو روبع یهرجم هاا لیهس ةیفخ روبع ههکرب هکر ردا عز هوش ردقالطا

 یهتنا ردشلوا نیعلا صغ یالتم كرهیلبا اکب ندنتق رف كران آ یماش یارعش هلیرلطبا

 و دوخای میس وتب قرهلوا فرصنم ربغ هینوکس كنيعو یصف كنیم ( رش )
 هک رکم ردلکد مولعم یتلع كنفرص عنم هکر د ح راش ردبدآ كغاط رپ هدندرو بالك

 ردیدآ كغاط رب هدندالب مثج ونب هلیرسک كنيش ( رعش ) هلوا لوقنم ندنانا ءاعسا

 ندنعو قلتوا روش یرلکدید ثمر ندنرلاعرم هود هدتنزو نالس ( نا هش )

 هک اوف و راجشا ردیدآ كغاط رب هدنبرق لصومو روند هنعو لشب لئام هزوب
 هللا دبع نا هدشزو ناقع ( نارعش ) ردلابح رعا لام الام هللا رویط عاوتا و

 اردا كيوصرب هدهماعو كغاطرب هدننزو یلاتک ( یراعش ) ردیمسا یرضلا

 هدنزيط ليق یرلیوت رونید هنبرایروای كشوق یرلکدید لدرق هلناحف ( تایرعشلا )
 («اریعشلا) ردیعما سرفرب هدنسهلسف تاطبح هدننزو روبص ( روعشلا ) نوجیدلوا

 هل فا ردا نب ةيض تن ءارمعش ردندناوتسن ءاعسا و ردیدآ رج رب هدننزو ءاریچ

 ( راعشااوذ ) ردنمقل كرم نب رکب نالوا یدنزرف كلولاخ لوا لوق ىلع ردیسهدلاو

 "ةزج راعشلاوذو ردندباحا راش قرالغآ یادمهلا طء نن كلام هل رك كيم
 تفالخ نامز یدیا ناشیذو فیرش هدننیپ یوق هدنچ هکینادمهلا یطعانلا عفا نیا

 یکولع دبع رظ كيا ترد وکلای شرا پودا به هني راید ماش هدیقوراف

 رلیدلوا بستم هنسهلسف نادمه ءالولا هلتهجو یدلیا دازآ یتسهچ یدیا راو

 ۱ رعاشتلا
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 | نفاع هزالیق روند هتسابل نالوا: سام اد افلتطمو رب هنکلمزک كنابتا راعش
 هدنرلماکنه رفسو كنحو یدشلوا لامتسا هدهلوقملوا هدنلوح تآ هدعب نوچغیدلوا
 ددندروعش وب هکرونند هتمالع یراکدشنا نعت هدنرلنیب نوحما كل بويات قر یر
 هک ی دا یسهلک تما تما یراراعش هد رلکنح یرثک | كمارک باح ا هکرید محزم
 یروترواشاب كناوسن راعشو یهتنا یدارلشایا راعش یو الافت رد ہما لعف ند هتاما

 وکو رونید هش روتروا تسوا یرلکدنرو كجدیا طفح ندرومب ینراقعشب و
 كنبش هدنو رولوا قالطا هحاغآو رد رطم تمالع هکرونلوا قالطا هتسوتل روک

 کلو راعشو هلنیتض رولک رعشو رولک د شاول یدیلوا د هک دن ردتفل مدارا
 نایک ندنتل آ راثد و هنسانعم توم یتیم هنغیدلوا یولعم كسکره رولوا قالطا

  ۰نوهخذلوا سام رالف ردسال لک ردوا تا ودان ےک تارک
 لرب یر عا کیا دسرو ماف(: اا )اک رب

 یا هرعشف هرعاش لاقب رونلوا لابعتسا هد هبلاغم بابو ردهنسانعم تعشلیوس رعش
 ةأرملا عاش لاسقب ردهنسانعم قمووا بولاي رحا راعشرب هللروعو هنم رعشا ناک

 ٠اا نابرق ولتمالع نالوا نوعا ےح هدننزو هیفس ( ةرعشلا ) راعش ین اهعم مان

 " دنم و ح راقلا لاق روک ریاعش ییجس هننسانعم ادهم هند رونل وا قالطا هنسهود

 رعشنابنال كلذب یمسو هّلاتبب لا یدبنام یا نالا [ هلارتاعش اولحم ال ] یلاعت لوف
 ندشموک هکروند هب هنسن لوس هریعشواپب رعشت ةدیدح یا ةريعش دب ناب ۳ یا

 راوتسا نوجا طیض هنباص قاح و هنر بوزود هدنلکش هیرآ ندرومد دوخاب

 هنعض وم كچ كسانم یک هراعشو رعشم هربعشو رونلوارمبعت هناوزارپ دیکر زرد

 زده رو رم ره :یدرفم هکر ډا نامش :رولوا یالطا هتل تاسودیا ازآ و
 جد و فوقو و راج"یر و يس و فاوط ردنرابع ندنراتا و تامالع و كسانم

 هدرلاروا هیدابع كنیاعت قح هک رونلوا قالطا هج اعم لوق ىلع یک نیبارق
 هورم و افص ردنرابع ندهدیعمو هلم حضاوم یراکدلیا ما هلکسانم یاداو مایق

 هکسانم یهو هنالا [ هللا راعش مظعب نم و ] یلاعت هلوق هتمو یک تافرع و انم و

 هلرسک كنيش ( هراعشلا ) اب مايقلاب ماو املا هللا بدن ىتلا هلاعموا هنامالعو
 هدننزو ریما ( ریعشلا ) رونلوا قالطا هج كسانم مضوم ید وب یک هرعشم

 زاتم هلتمالع ندیادغب هک ایوک رونید وج هدیسراف روند ه هبرآ ندنتسنج تایوبح |

 روثل وا قالطا هنم دیهو بحاصمو ریشع كمدآرپ ریعشو ردهریعش یدرفم ردشلوا
 ن عرکلا دبع مس نراییص ردب دآ ع ر هددادعب و ردل وقنم ندو و ماما وو ۷

 هدندالب لینه و ردیسا ملقا رب هدنسهکلوا سلدناو ردنداروا لع نی نسلا

 یردا رب دراي هکر ونید هرغص ءانق هلی كنيش ( :رو رعشلا ( ردیدآ تم
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 كابس ع و رو :رشک یا ءارمش هعاج لاقب رووا قالطا هنهو رک

 ریمل كلهون یو ردیا قنوش وا هنسف كار كشاو هود رولوا لزق دواب
 ىنبدل وا ودنا نمف هود ءارعشو رردا ناپ ها كئیس رادشب و كوي یرلک دما

 ثكنکیاو ردیعوا نالواولی وتردآ ولاتفش هلوک ریو ردیع-ا كرش رپ ندنعاونا شم
 افسو هش را ناتشخرد نوح یپاغآ لوق ىلع ولج اغآ ءا مشو رد راربید رفمو عج

 قلو زوقو ینلتج ینعبشمو رو ج اغآ و هن رکو اره ا تاذ یا ءا مش ضرا لاش رولوا
 یصنو رجلا اهسأر رب تناك اذا ءارمش هضورلاقب روند هرازعم و هب هاب شلوا

 رول وافص و هیهیهاد مطعو دیدش و رولوا قالطا هلاسوق نروت قلنوا یم4وفم
 هلس رب یرب هدنن زو باعه ( راعشل ا )يمض كنبش رولک رعس ییج یدشوا ر کز هک هک

 یغازبط و فلا ارج ایاراعشلا ةربثك هشو ر لاق رونید هفلح اعا قلتح شو ا هتشمآ

 عقاو هدسا رم هک رووا قالطا هرلج اغ آ لوس تبا هدرب نالوا هدزاب و عالع

 ندنارابو در اعو بوریک هنلآ ها شیف بودبا لوز هیاروا لیبس یانباهغل وا
 ( رعشلا ) رونل هکلوک هديا زاب و رارونصا هلکغدبا نوطوا ندرلن آو هغع وروق
 قحهلوا ادا كج كسانم رعشمو رونید هجاغآ نالوا رکذ دوب هدشنزو دعقم

 رک ذیساک روند ید هراعش و هربعش هک هتل ردعاشم یمج روئلوا قالطا هنعضوم
 هلی رابع ساومل ةرهاطلا هلاعم جلا یعاشم و ساولا یعاشلا ةدراصب فلّوم

 هدار وب روئلوا قالطا هج كانم لح رهو هب یناسنا هساح ره خف هزکلیا رب شن

 رعشمو ردعجار هکسانم ریض هک ردقلوا اهعضوم ییاوص ردطلغ یراهضسا اهمظعم
 هدنرزوا ایلاح هک روتلوا قالطا هب هفلدنم رد زباج هد سک كيم هدن وب کما رح

 رایدلیا مه و راندا نظ رونلوا قالطا هغاط ثكحوکرب هدنبرق كن ردراو ءانب

 هلفلوا موسم هدناونع ةفلد رلاپ هدنصعب و ةفلدرلا مد هه شعب هکر د حراش

 ردفقلوا همیو نالوا محو رولوا كد یععا لحزب هد هفلدم هروک کوب

 حق هعا و ةفلدرع رخاب لبج مارطا رعشلاو كسانلا عضاوم عاملا هدحابصمو
 هلغاو ا نيبم هل رابع ةلالا مساب هیشتلا یلعاهمسکی مهضعب و روهشلا لع هحاوتقم هم و

 لبح ینیدلوا فتاو كماما هروک هننای كن واضیو ردا دیأت یهیات مع
 عدم و ردنشلبا دیأت فرش ثیدح یلوق وو راد ید حرق اکا هکردقجهوا

 هد هعرک تیآو ردیتبم هنتمرح نیصو هلا مارحو هنغیدلوا تدابع عم یسەیمست

 الا و ردلضفا ركذ هداع نالوا بيرق کا اربز یدورو [ مارملا رعشلا دنع ]

 ةفلدزملا هروک های و سد رد فقوم عوج ادعام ند رح "یداو كنهقلد نه
aco ۰ 

 هیات هل هلغلوا مزال قالوا اتسم رس "یداو نکل رولوا ےک جد یەت

 لصا روللوا قالطا هللوح كنم تآ هدننزو باتک ( راعشلا ) یتا ردجار هتب

 راعش
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 || لصللاوباصتلا رعشا لاقب ردهنسانعم كمروك هناوزارپ هغاحشو هنرغو مدلا رهظی

 . يع هلغاوا هیقلح و یوکس كنيعو ىحف كنيش ( رعشلا ) ةربعش اهل لعح اذا
  E ereهدي رو یوم هدیسراف هکر دیسادعامندب و و ندک و روید هش نالوا تا ,

 راعثو رولک روعشوراعشایج رارید رو هیوئو فوص هکوب هکهتن رونلواریبعت لیق
 رول وا هبانک ندعج هلا هرعش هکرولوا هاکو هلیاه رده رعش ید رفمهل سک كيش روکا
 فتك ( رعشلا ) رونلوا قالطا هنارفعزو هراجشاو تاب رعشو هلراتعا تعاج
 نالوانوزواو قوج یرالیق یک یک هدنسهدوک یک یناعنص ( ینارعشلاو ) هدنن زو

 رعشلا رکی ا یارعشو رعشو رعشالجر لاقروندیخد رعشا اک هت روند هیشک

 مش لاقب ید هتن اعم ,قلوا ونزيف روک :یسهدوک مدار ف ( )9
 هک زدهنسانعم قلوا یحاص هلوکو هرعش رثک اذا عیارلا بابلا نم ارش لج را
 | ادا لحرلا رعش لاقب زولوا مولعم سانلا نيب هلا زایتما لوا هک ایوک ردندروعش وب
 هنر عشب تشيب لاق ةصاخ رون د هللیق قیساف هلیرمدک كنبش ( ةرعشلا ) ادع تم
 هل هقالع تیلحم رونید هغیساقو روند هرب نتب لیف هدنل آ تكکیوک و هتناع رعش یا

 رونید هنلیف قیشاف یدو هل | دمو یرسک نبش ) ها رعشلا ۱ روند ه رالیق كولب رو

 ردهنسانعم غلی وت هدنجحر یمانا یرواپ یک راعشا هدننزو لیعفت ( ریءعشتلا )

 :هننابط دوخاپ هنر یراطسا كنهمرحو رععشلا هيلع تد ادا نیا رعش لاش

 ( یامتعتسالا )+ عقب هدب ادا فتا مع لات زد هام تم و ق
 .لاق ردهنسانعم كليو" هدنجر یسانا یرواپ هدرلن وب هدننزو لعفت ( رعدتلاو )

 لاق رد هاف فک اک راعشتساو رعشلا هيلع تس ادا رعشتو ندا رعشتس

 قزهلوا زا یتسهلک راعشتساهدساسا کرد کرم راعشلا نیش اذا لح زا ممشا
 لیعتسم هنسانعم هسانو مه قازلا ردشفل وا مسر هد هنسانعم فوخ راما هدنورد

 :فصو هنویف لوش هدننزو هحرف ( حملا ) یبشا ردذ وخام ندرعشا نالوا
 لوق لع هلوا راناق یرلقنرط بوش رالیق اعاد هدنرلقلارا یرافهنش .هک رولوا

 تناک اذا ةرعش ةاش لاقب روند هنویف نالوا ضراع یلع كيب اعاد هدنرزید
 ا( ها عشلا ۱ اکر ق الاک ادحم ھوا نایمدتف ایغلط نب رعشلا تب

 نالوا نشح و تشردو روش د هب روع وا مق نوک ديس وم ندنس هک رسا هدنن زو

 ىلا ی

 هثيبخو ظرلخد ىر هه ۳ هک ر د خراش رذهل را تعا قوص وم ا روند هی

 ردلکد دیعب قالطا هوا عالم هب هدام جد تن وشخ نکل ردشلیا تب وصد لوا

 رول وا فصو هتفآ نالوا رکنم و مطع هد هبن ره كح هيما لوبق لقع ها رعشو "

 ءا رعش و ةرکشمیا ءارب وذیهادو ءارعش ةیهاد لاق ردلمعتسم دل وب ید ءارو هک
 نانا ولتیعج كي و .ةورفلا یا ءارعش هیلع و هتنأر لوقت روئلوا قالطا هک روک
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 یاسر بت را نالوا رهاعو غیلب و میت یب قلفم ردراو یمەد دع

 | كج رماش لرید ر ميو ليس دواب رفصم هده لرد ماش هتالوا نود ندن ۲۰ ردبنام

fهده ررړد رفاشتم دهب هدنن زو روفسم ها هوا لیوح رود زو رمش دم  | 

 ٠ قلتلك مش کرولوا ءاک یظفل عاشو ردکېذ یو ردذ وام ند ره هک رب د رعاب

 لیال لبل لاقب اکدیج یا ضاش رمش لاقب رووا دا را افص و نوما هفلابم و دیک أت
 ناقص نب دهیرو قعلبا نا رج نب دق نداره هليس هيأ رغسم ( ,هبوشلا ) لیاظلظو
 رديف ما ۵ رعاش رب ندنشههسق الب ( رعثالا ) ردیرلبقل یابیشلا بو ن "یاهو یناتکلا
 یعهدوک ردبقل كنهسک ما ددا ن تب ندناز ابسو ر دقت یدسالا هی راس ن ورعو

 ابف هکر مشا بق هکردیردپ كنلسق ر هدن لواو ردشلوا بقلب 4ةغوط وللیق
 هدنترسن عج ردندنلاچر لف لوا یرعشالا یسوم وا ردبهدنم ندنآ رر ریطع

 فذ نورعشالا كنءاچ لاش را رد ید نورم>ا دخ كاي رود نور هدا

 رسا لحر لاق روند هب یشک والڍق نوزواو قود یمهدوک رعسا و بسنلا ءاي

 یس هروح ینیدلو تیام كنغر طو لنیسف را وط رعشاو هل وطو ر هشلا رشک ناک اذا

 رولوا واليق كب تبسن هني رقوب ردأدبم ؛ رب یکیدتب یو و لوق هکر وند هتسپوو
 هک روند هراهنسن هد رهن هدرخ لوش هدنزرطلیکسو روثلوا قالطا هنمناج رب كج فو

 كفن رط و ردیدآ كغاطرب رعسشا و ردا روهظ هدن رلقلازا یرلقهنش كنمەق نو
 هل سس كنم مه ( راعشالا ( ۳ رولک ر 2 یجح رود هبا ناقح هد آ

 هلعا اذا هورمالا ه رعسا لاش رد هنسانعم كلب | هاک او ت كمردليب یهتسن رب همدآرب

 كيا رعایو دا هک رد هنسانعم تام هش ود لیق هرعا ىح وق كنهتسن ىسەلوقم همرحو

 یرواب نالوا هدنن راق یساناو عشد هنطد اذا فتا رشا لاق زد هدب رب یرراط-آ

 یمف ناویحو ر لا دیلع تب ادا نىنا رها لاقب رد هنسانعم كفلیوتو یفللیق

 7 ا تقلا اذ 5 قالا ترعشا لاق رد هنسانعم تكمروشود یروای شفلی و

 هو رد و, رمغ هسلا اذا راعشلا هرعشا لاش ر هدهنسانعم كمردک راعش هکر و رعش

 رولوا هدنس هب اثم لیف نال وا هدندب بوک یک ر دل عتسم هةتا ا هساتو ع

 رولوا یدعتم هننسانعم قمردشداپ هگوش رپ یثیشرو هیقزلاذا یلق مهلا ر ها لاق

 هقرف ره لوق ىلع كلا ادن ءایراعش هقرفره هدکنجو هب هقرلا ادا هب رعشا لاقت

 ۱ لاقب ردهنسانعم ىقلق نییعتو عضو راع هن رلیدنک نوجا قچات بول فرب یرب
 نابرق ندنکسانم محو اراعش مهسفن ال اولعجوا مهراعشبا و دان ادا موقلا رعشا

 یفرط غاص تدکروا دارم هکردهنسانعم كلیا ناشن و تمالع نوجا مالعا هتسهود

 قاناب رق هک ال رردااق بوت رود هللا هنسن رب دوخای بودا قس زاد نةم رب هغاح

 د اعط وا اهدلج قشی ناوهو اهلعا"اذا ةندبلا عشا لاش هلوا ناخن هنغیدل وا



۳۲ 2 

 كفلوم هلقعو هل نطف و هب لع اذا سماحملاو لوالا بابلا خ ارت ةروعشم و

 هلیهح و تفد ندنآ ردع وض وم هلیق هلیحف كنبش رعس ىلصا هروک هتنایب هد راصد

 ٿيل * مهلوق هنم و یپننا یدالف ع رفت ناعم هاو قرصتوذخا یسانعم مع نالوا

 ینفیدبای كنالف یدیلون ینعی.* ترعش ینتیلیا عنصام نالفرعو نالفل و انالف یرعش

 ردتشلوا لاضتا باغ هدوزون لوف و مول مالک رک اش
 یزابتما و فرش هلبس هیفاق و نزو كهموظنم نکل بولوا رعش لع ره هچرک .

 ردشلوا بلاغ لاعتسا مح هدایرلو هقف هدنعی رش م هک هش یلوا قالطا ثعاب

 نهذ لاعا هدندسخام ك رعش هرزوا نوک دم هحو هک رد حراش رولک راعشا ی
 ذی هنوزوم ثیداحا و تایا قافلا هلفلوا یرنا لدصقیخدلوا بو)وا ربتعم تناطفو
 موظنم و نوزوم یک هدیصق و لزغ هلیحف كنيش رعشو رعشو رفلوا قالطا رعش

 والا تالا: نم ارعشو ارش رخ و نالف رج لاا رد هسا تل و و
 عوبطم و نکنر و لزوک یرعش ندسماخ باب لوق ىلع ارعش لاق اذا سالتاو
 "لاعفا سماخ باب هکرید حرتم رعشلا داجا اذا نالف مش لأق رد هنسانعم ثلیوس
 یررعاش مردلاف ینعب ردریهاج یاضترم ربخا لوق هلغلوا قلعتم هبایاعهو هز رغ

 داربا هدنقح رعاش عبطلاب پولوا دازردام هکلب زفلوا فیمعت ندسماخ باب هدنقح
 دل رعاش مال لبعد هدفلس یدلروک اور ی كنهباطم وش هلتسانم و روئلوا

 تیب ییدلیا هوفن هشيمه یدا ونک ربظن ی رعاش هیحمع ز هک ىدا راو یتسودرب

 * رارفلا هيج سیل دیدش باد نا * ویشا نوکر ب یدنا رلوا ماس نداطخ و طلغ

 لبعد هدکدلیا .ضرف هلبعدو اشنا نت + یزافلا لد نم شمال نک نم اصو

 همضمیاز ینانوءار لوا عارصم ارز شمالوا قم رویم تیب زرع یا هک یدد

 یدل وا هک لیا عضو هطقت هک ی دید یدنفا رعاش ردلکد لوبقم وو رد بم هرزوا

 عارصمنکل كدلو هراچ هلا كراب هنعفد دروذمو لبعد هوا هیفاقکی هلغلوا لمم
 قجهلوا رعاش هدکدید ردندب اعم یدو هلغلوا رو رج كنيناثو ع وفرم یرخآ كلوا

 نس مرود هللا عضو هطقن نب نس شعا مدآ قجا تع هناباطخ هلبعد راکدای

 و هلا تروع رعسو 0 ردشلا ع ود نسرید عهدا با رعاو ماتا

 شن ( یاشلا ) داعش ىف اهعم مات اذا ةأرلا رعش لاق ردهتسانعم قاي هرجا

 تر یک ءالع ردءهارعش یی روشد همدا نلیوس رعش ردفصو ندنسهلک
 ایلص و خاص و ءالقع و لقاع ردردان كفلعمج هرزوا ءالعف لسعاف هروک هننای
 سایق ییا بدسماخ باب رعاشو رلیدلک هرزوا ذوذش ءاح ر حراب ضعبلا دنعو

 هريش نالوا Pa هدوهعم بح نکل یک ءافمشو نیت ما لیعت صو

 ئارم ب رعلادنع ۵ رغاشو یبنا یدنلوا دارا زرو ءالعف نیم هتسهناس سلتلا

 ۲۸ یا

 سسسس»سسسس>سس



۱ 

 ۱ لنک ر حو عضو هنایلاباالو تئابخو مول بوباوا هدزوا تقفاوم همابحاو تافلعتم

۱ 
 1 روسیم ( روعشلاو ) هدننزو هروطش ( ةروعشلاو ) هدنزو روهظ

1 
 و تو يرتد مو | مش رعسو هبرعش

 رب ردا هدننزو هرطف ( :رطشلا ) رك ذیساک رولک
 ی نالف وا 4 ثاتبدالوا ترد ال رود هغا وا یشید قصنو

 هدننزو نارکس ( نارطشلا ) ثانا بسا و روک د فمن یا ةر هداوزل اقب یک

 عسا لاش و ه رطشس لیکلا ۳ نا رس هابا لاش رود هات شلوط یس راپ

 لها کرونید هیهسک برشم راعپ و انکو خاوش لوش ( رطاشلا ) یرطش

 هراظن ( ةراطلا ) اش ھما يعانم وهو رطاشوه لاش هوا ردا ۹

 بابلایم ةراطش رطخو لجرلا رطش لاقی ردهنسانعم قلوا رطاش هسکرب «دنژو
 مدآ ولت راطش و رطاش هد« اسلالاحاخ هلهايعانم وهوا طاش ناک اذایسامن او لو الا

 روطشلا)ردعالمان هیهحشدم لا.متسایناونع تراطش نکل ردذ ونام ندنوم نمریبعت
 لاعفناو مشر هثهاجو موفرب هدنن زوهمارک ( :راطثلاو ) هي كرانيش ( ةروطشلاو
 لاق ردذوخأم ندنسانعم فمن ردهنسانعم قلوا فرطرب بولیربآ ندنرلارآ بس
 مهلاغایم مع ج زناذالوالا پابلانم ةراطثو ةروطو اروطش منع نالف رطش

 ۱ همدآ بیرغو دیعب یا ریطش لازم لاقب ردهنسانعم دیعب هدننزو ریما ( ریطشلا )

 1 تاق یرلکدید خاک ( روطشلا ) بيض یا ربطش لجر لاقب رووا قالطا
 |[ لطم یا روطشم "ربخ لاقب یدئلوا ناپ هدنسهدام اکو روند هکمنا شلروس

  ا یهالث ءازجا ندسدس زجر رحم هدنحالطصا ضو ع لها روطثمو حاکلاب
 راک ا رولوا شلاق عارصم ررب هکروند هتب نالوا شلاف ثلتم هلغفلوا صیقت
 1 رطشلا ) ردلکد دودعم ندرامثاو ضعبلا دنع ردهم وطنم ندیآ ر«زوح را

 شات كن, دیعب هداروب :دیم یا رطش یو لاق رد هنسانعم دیع یخدو لنیتعط

 هدنشالو یندادیعص هدرمصم هدننزو رعطانق ( رطاطش ) ردهلیلیوأت تق رف دوخای تین
 رد هنسانعم نشو یراپیهنسن رب هلا هكر هدنزو4عاقم ( :رطاشلا ) ردیدآ هروکرب

 3 دوخب یسهبوا هلیسهین لعاف مسا ( رطاشلا ) هتقصان اذا یلام هترطاش لوقت
 هرودپ لصت مهرود یا او رطاشم مه لوقت روند هیوشموق نالوا لصتم یهناخ

 كبش ( :رعشلاو ) هلیحف كنيش ( رعشلاو ) هيوكس كنيعو ىركك نیش ( رعشلا )
 (روعشلاو ) هدننزو جر (یرعشلاو ) هدننزو یرک ذ ( یرعشاو ) هلیئالث تاکرح

 ردردصم ییا نوا هکوهدش زو هاخ ویشم ( ءاروعشلاو ) هلاه ( :روعشلاو )

 هحوآبوراو يی دوا اج هداطفو نهذ و ا بودیا مهف هج وخ یهتسنرب

 ۱ لاق رونلوا ریبعت ها ىجا ندوب رولوا صخا نرلع هکر د هتسانعم كا كاردا

 ۳ 3 ةروعشمو

1 0 1 
۳ 
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 رلوا یف رصتم لعف ندنآ هدانعم و راد هک دنا هیحاو تو تهجح رطشو رولک

 ییاكننشاوم راسو كن هقان رطشو هتسانعم هدصق دصق رونید هرطش رطش دوخاب

 ترد وریکو ورايا اریز ردهنسانعم كليا كرت یتسهم رخآ کیا بوغاص سهم

 O فرصت لعف ندنآو قالطا ۳ ههم یبا ره هلغاوا یرله۶

 ا > اذا هرطسا رهدلا نالف بلح * لثثا هنمو

 هدیشحدب و كيو هدیشک هو هب هين وک تابلقت ا هب ر فارشو

 ندفقعاص یرهم درا ییا هعفدرو یردع لوا یکیا هعفد رب كنهق ات ردکع د هلک

 نمنم ] لسو هيلع هللالص هلوقو ردلدب ندنظفل رهدلایسهلک هرطشاو رد راعتسم

 هلام رطشو باوصلا ااو مهو وزرب هاور اذكه [ هلام رطخ و اهوذخآ اناف ةقدص

 ةقدصلاذخ ايف قدصتلا هيلع رمعءف نرطش هلام لعج یا لوهجملا ءان ىلع نه نمک

 بولوادراو هدنقح ةاكزلا عن ام وک كننده ةوک زا هعنمل ت هبوقع نب رطشلا ريخ نم

 كنسهلک هلادو یصن كنارو ا كناطو ىظف كنبش ىس هلك رطش رم ندناور
 مهو ینت کز مهاربج هر وک کا ارز یدلیا يهون ی آ فوم هلکلبا تیاور هل رح

 هلیس هين لوهج هرابع هرزوا باوص هجو ردا اضتقا قن آ هلا هرداصم ینلام فصن

 یاکز هبحاصل ةبوقع بودا كولب کیا قرولوا انداو العا یلام لوا لماع هلغلوا

 وپشاو هراس هوجو ضع هد هان رولوا كيد ردربخت هدکلبا ذخاندنکولب العا

 كنسهمكندقال هدننزو لیعفت ( ربطشتلا ) ردموسمییخوسنم ضعبلا دنع كثدح

 امفلخ یصاذا هقانلا رطش لاق ردهنسانعم كليا كرت یتسکیا بوراص ینک سا ییا

 هفصناذا ی هلا رظس لاش رد هتتسانعم كلو ییا ندنس راپ ی هتسنر و نیفلخ كرو

 بوب روق یسیرب كني رل هم هکروشید هنویق لوش هدننزو روبص ( روطملا (
 روطش ةاش لاق هلوا نوزوا ندنرخآ یسبرب كنکر ما ییا لوقلع هلوا ششغوص

 هشودو بوث لوشو رخ الانملوطا امیبط دحا ناکوا اهیفلخ دحا سس تناک اذا

 هلوا نوزوا ندن رکید یسیرب كنب راهشوک نالوا ندنفرط یضع هکرونید هنسهلوقم
 نم لوطا هضرع فرط دحا ناک اذا روطش بول لاق روند سو کا هدیسراف

  لاقب ردردصم ندروک ذمیانعم هاه ( ةروطشلاو ) هلنیتعض ( روطشلا ) رخ الا

 اروطش تراصاذاسمالناو لوالا بابلانم ةروطشو اروطش ترطش و ةاشلا رطش

 هک ای وک رد هنسانعم ققاب یک راق هنس ريغ كن آ نکیا راقب هیسکرب مدآرب روطشو

 راصاذا لوالا بابل ا نم اروطش هرصب رطش لاقب رولوا شلبا كولب یکیا ینرظن
 هتسانعمهراطش هروطث و روطشو هرصب فصن هن اک ینعب رخآیلاو كيلا رظنب هن اک



 ۱ 19 | ۳۳ لو ست مزه هد زو 7 ۳ ۱ ارزش شم لا مهم  رلظن ازا | ۱

 أ ( هادزشلا ) رحا یا رزشا نبل لاقي رولک یک ناق ردا تئشن ندتلع كناویح |
 زا «ادزشنیم لاش یکیرزوک نون و نالسرا رولوا فصو هزوکلزق هدننزو ءا رج

 ةر یا رزش اهظاق لاقب روید هغاوا لزف زوک هنبحف ( رزشا ) ءارح یا |
 ةرج یا ةرزش هنیمب لاقب رونبد هغلارق نالوا هدزوکر دسا هيم كني ( ةرزشا ) ||
 قعهقلوب وا هکرد هنصانع» كمکید كريس كربس یشکید هدننزو مسمع ( مما )
 اذا لوالا باسبلانم امصش بوكا یصش لاقب روئوا ریبعت كليا هنک مس كيو

 8 عطناذا رولا مث لاقب رد هتسانعم كوس 4 زوشو رفص و ةدعابتم هطاځ

 هہاج هيواو هنعطاذا څ زاب هدأ لاش رد هن سانعم قمشاسو اطعرودو هر

 ۱ قسم نکی هیهدوکو رفطاذا قرفنا بناجلا مصث لاقب ردهنسانعم قعالطآ
 ۱ هک يصف كنيش رد ربصش مما ندانعموب هتک اشاذا ةکو شلا هترصش لاقن رد هتسانعم

 یدنل وا ناب هدنسهداه دنزک رد هنس انعم ها دز سس و روند هغ اي نکی دبهدوک

 كيهقایو اديزب امدز اذا یاشاو لوالا بابلانم امصث ةقالا ترصش لوقت ۱

 | | لمجاذا ةقانلا مصش لاقي ردهنسانعم كمروع راصث هنفلارا كنب رلکلد ىرلتورب |

 ۱ کروند هنس هچ راپ هتخن لوش هدننزو باک ( راصشلا ) اراصش ایی ر٣ نیب

 ردب رلع«ا نج ربو لجررب راصشو راردیا لاخدا هغلارا كنب رلکلد یرلن و رب كت هات

 لییعفت ( ريصشتلا ) یدنلوا رکذ هدنسهدام دنز ندوب هکروند هلالخ دیزتو
 ردهنسانعم قمردشفوص راصث هنغلارا كني رلکلد یرلنورب كنهقان یدوب هدننژو ۱

 هنلالخ دياز دوپ هرمک كنیش ( مصشلا ) اهسمش ینعع دقانلا مش لاق | _
 كمعوس هکرونید هنسیروای كيك لوث هلنیته ( رصشلا ) یک راصش روتید

 شمافلتوف هش وخ رب زونه دوخاب هلوا قلیارب لوق ىلع هوا شلوا غلاب هنسههرک 0

 4۵. رک پوا ره زونه هنتوا یرب نکل بواک توق هتیدوح و هح رک دوخاب هلوا | ف

 ردیداشوق كجوکر ب رصشو بولک راصڈایج رونید هرصش هدوم هیلوا یقال ا
 ( روصدلا ) ردفدارم هدلوا یانعم هلا مصش هدننزو رهوج ( مصوشلاو رصاشلا ) |

 قلاق بورلب هحشیوا بونود یزوک كمدآرب ندنربحو فوخ لاک هدننزو روپظ
 تیلقناو صخاذا لوالا بابلانم اروصث تولادنع هرصب مع لاقب رد هنسانعم

 یجنرب ( ةمصاشلا ) ردلتعم هک ردقلوا اصش نالوا باوص هدنو لوقلع نعلا

 كئيشرب هدننزو رطس ( رطشلا ) ردیسا قازود هنوکرب كجدیا دیص روناج ||
 لصف لصالاق ردقجهلوا یژزجرب ندنژزج یکیا دارم هکرونید هنّوزحو هتفصن |"
 هنمو یدنلوا لامعتسا ید هدفصن نالوا لصفنم ریغ هدع پولوا عوضوم هالوا |

Ê۱ ي جک دا که ةولصلا یا [ اهرطش ع توف ] ءاربالا ثیدح  

Jr 



 هک ولبرپ ند هنسن رهو زد دا قلعوا خو نی رسک ( رش رشلا ) ردکج ویپ ند هجرس

 هدننزو طبالع ( رشارش ) هعطق یا هنم ةرشرش قرف لوقت روند ههعطقرو

 هدننزو هلکلک (هرشرش ) هدننزو بیری ( ربشی رش ) هدننزودعسم ( سثپ رش )
 هدننزو یتح ) یرش ۱ ردیدآ حض وم رب هدنن زو ریپ ز ) رب رش ( ردندلاحر ءاسا

 هدند رو میس ینب هدننز و لعوف ( یرورش ) ردیعسا هیحاتر هدنساضقف نادمه

 ( رشرشلا ) رونید هنالسرا هلیسهیب لعاف مس ۱ ( رشمشلا ) ردیدآ كغاط رب

 3 رظعش ندیک بونازوا هرزوآ رن للت کن کرد, دآ تیتر داوا اف
 رش رش ءاو لاق رول وا فص و هاب رب ندنا الات یعای ندرزواو ردتفل ہد هلل رسک

 ورور هیسکرب هلیئوکس كن همم یازویبصف كنیش ( رزشلا ) همد رطاقت ناک اذا

 لوق ىلع رد هنسانعم ققاب یرغوط ندنای ربو ندفرط رب هلیشفاب تدیهو ضذب بویقاپ
 دوخای ققاب یک یشفاب نیغراط هلیغ روق زوک دوخاپ قفاب هناصخ نعضتم یضا غا

 یشان ندبضغ یخد وب هکرد هنسانعم قمردشقاب ندلوص ندغاص بویقاب یرغوط
 شف بویلوا ,یرظن شزاوتو تب هدنهوجم كنهروک دم لاوقا هصالخ رولوا

 ا09 هیلاو"هرنش لاش یک یرظن هلاک بایرا كن هنامز رد راکرد یرظن بضعو

 ندنس :سئط لوف لع رولوا لفلا دیدش هکرد هنتسانعم كکوب هنلوص ییاو

 فص و رونید هناغرواو هپا شک وب هنس ر بوی وب یغوط رزشو هنطب یا هدرو
 هنغاص تنم رکد لاو ءاوتسا ريغ ىلع الوتفم ناک اذا روش لزع لاش ردردصلاب

 ادا ارزش یراب نعط لاقب روند تب هلشلباقم هکهتن روشید هکمر وح یرعوط
 ا ریزش هيفا ا ینفلک لوقت رد هنسانعم تبوعصو تدش رزشو هتيم نع هد رادا

 نوحا قلوا ىوق یتسهلوقم جاصو بيا ىد وب ( رازشتسالا ) ةبوعصو ةدش

 رزشتسا لاقب رولوا مزال هدانعمو و رد هنسانعم كکو یغ وط هغاص ندل وص

 لاقت ردهنسانعم قغلرضاح هلاثقو كنجو بضغ اذا هيلع رزشت لاقي ردهنسانعم

uگردد ناب هلا یشوف خب نو زانا شوقر هدن زو روفضع  

 رطنوآ ضارغا هیف رظن وهوا هیقش دحاینهسغنم یا هنمه رظناذا یناثلا بابلانم

 رد هنسانعم اا قار هیسکرو لامشو نی٤ نع رظنلا وا نیعلا رخ نابضغلا

 .نیسعلاب هباصا اذا هرزش لاق رد هتسانعم كمروکد زوک و هنعطاذا انالف رزش لاقت

 | جراخنم لتفوا راسیلانهلتفاذا لب رزشلاقب رد هنسانعم كمریوچ هنا بوکوب

 | قلراط هدنزو لعفت ( رزشتلا ) لئفتف راسیلانع هلتف یا وه رزشتساف لبحا

 رزاشتلا ) ردبدآ هدلپ رب هدنب رق اچ هدننزو ردیح ) ر ریش ( ًایبئاذا لاتقلل رزشت

 موقلا رزاشن لاقب ردهنسانعم قعشفاپ هناصخو هناعشخ هنب ربا یرب هدننزو لعافت



 ] هيض كبش ( ملا ) هعصاخ ادا ةراشم هراش لاقب ردهنسانعم كلا اون و تموصخ

 زا ہشو ههرکت "یك یا درشت لاذ تلفام لوفت هنمو روتید هېه شوخان و هو کم
 | هد زو ربا ) رب مشلا ( هباعاذا ارش همش لاق هئے انعم كابو رولوا ردصم

 ریمشنم یکم لاقب روئوا قالطا هنسییف كلیرد ریش و یدئوا رک ذ که ردفصو

 هد زو هنیفس ( ةربشلا ) رولوا تبا هدایرد 6 رد دآ ره ر و هباچ یا رضلا ۱

 کرد ترانانا تا هد زو هر ره ( » رب رش ) هنسانعم 4بم روسد «زودلاوح

 ہک كنيش ( ةملا ) ردیسهبنک میعس نب بج ندنیمبا" هریمشویاو ردهیا | "
 هدنماکنه قلناوح بابشلا ةرش هتسانمو رونید هکلررش ردمسا ندهرارشورمق |
 یا بابشلا ةمش نيا لاقب رووا قالطا هنا كلتسمرسو طاشنو شین نالوا

 روند همعلغق هدننزو لبج ( رمشاو ) هدشزو بانک ( رامكا ) هطاش
 یقعروف یفنهنسسل رب ید و ہل ہک كنم مه ( رارشالا ) ردهررشو هرارمث ید رفع

 كلبا راهظاو ءرش ینعع بوثلاو طقالاو معللا ما لاقي ردهنسانعم كمر نوا

 ردمدآ مش ینعب كلبا تبسن هش ی هکر و هرهلنا اذا یا ما لاقن رد هثساتعم
 هدشزو لیعفت ( ریسلتلا ) مشلایا هبسن اذا االف مشا لاق زدهنسانعم كيد

 ثكممس هنشنوک نوجا قغنروف "ییش رب یخدوب هللادا هاب یار ( هيسشلاو )
 هلق رکذ هدنسارا سان یدآرب ر رشتو هرشا ینع هارشو هررش لاقب رد هنسانعم

 (:رارشالا ) سانسشلاق هرهشا اذا هررمش لاق رد هنسانعم كلنا ریهشتو اوسر |

 هنیرزوا نوجا تروق هدشنوکو هنسانعم دیدق روند هب هم ردصپ هل مک كلهزمه
 هنسيروس هود نالوا هرزوا ترثکو روند هنسهلوقم هبطو تبس یرلکدرس شک

 لاق ردهنسانعم قلوا كلام هنسیروس هود ولت رنک مدآرب ( رامشتسالا ) روتد |

 هش هکنیس هدنزو ناتک ( نارمشلا ) لبالانم ةرارمثا اذراص اذا نالف مةتسا
 یدررفم رد رلکدید جرات هکردشلبا ناب فا یذا ح راش یو رددآ روناچرب

 ردهنسانعمتاذو سفن هلرسک كنهیا"و یحف كنلوا نیش ( سارا ) رد هنارش

 هسفلن یا همشامش هبرشاب لاقبو هبو اص رح هسفن یا هرشارش هيلع قلا لات

 هکر ونیدهنعوجت لدنجو هنسانعم.تبحم روند هییوسو ردهنسانعم لاقناو لاجاو
 نالاصدناز هکرونبد هدجوا یرلقریوق كنسهلوقم هودو تآو ردبلاق كد هغایا ندشاب |

 (ه:یشزشلا ) ردیدآ مضومرپ یشارمشو ردهرشرش یدرقم ردقحهلوا رایوت و لیق |

 با شید یهنسنربو هعطق اذا همشمش لاق ردهتسانعم كمك هدننژو لزز
 ۷ رخ راک كنود نیغزآ رد هتسانعم تمکلاس هوا یرب هرکصندقدباق کوریصا |

 تضعاذا ةیاا ترشرشلاقش رد هنسانعم ققوص نالیوهضفنو هضعاذا یدا

 و هتک ا اذا تابللا ةيشاملا_ ترشیش لاقب ردهنسانعم كم فلع داوطو ا "



۳۷ 

 رارروک ندنرلنوی بورای یتسهنروا نامه روند هنن رلکلموک زساقیو زسکی كیرع
 كنحهدنن زو لعفت (رذشتلا ) ردیدآ هدلب رب هد راید سل دناو ردیدآ عض وم رب هد ه دابو

 وقروق هلال همدآربو لاتقلل ایم اذا لحرلا رذشت لاقب ردهنسانعم قفل سضاح هلاتقو
 لاقت رد هنسانعم كليا اد بضغو هدعوناذا االف رذشت لاش رد هنس انعم كمربو

 لحرلا رذشت لاقي ردهنتسانعم كك هطاشنو شنحو بضغتاذا لحرلا رذشت
 ا لحرلا رذشت لاش ردهنسانعم كلبا باتشو تعرس هشيا رو طشناذا

 دعو ارز ردشلیا رارکت هلکلیا ربسفت هدلیسهلک ددبن هداروب فل و إلا لا
 هلکمروکر اچ هج وا یعف هب اد و زدن رابع ندقققروق هل وقع هکر د همانعم رب ددو

 لاق ردهنسانعم قمان وا بولاص هوا یر یتشاب بوک هشنح ندنطاشنو د 0

 یرب هنر هف رط رپ یجهاقو احر ذة اهسأر تک رعف ایعر تراذا قالا ترذشت

 قلعاط سا و دل رحم و لاماذا طوسلا رذشت لاقب ردهتسانعم قماننوا بوت ودهبوا

 ردهنسانعمكلبا ماغراو رهق یر یرب هدکنح و اوق رفناذا ما رذشن لاق ردهتسانعم

 هغشوق بول ۲ ندنفلارآ رلطو یکتا درآو اولواطت اذا براق اورذشت لاق
 كغ ندنسهسک | هب هبادو رفثتسا اذا بوئلاب رذشت لاقب رد هنسانعم قفوص

 هئالسرا هدنزو رذعتم ( رذشتلا ) هنارونم هبکر اذا هس رف رذشت لاقل ردهتسانعم

 رخ هکرذیلبافم ربخ هلیسهدش كنارو یمضو نصف كنیش ( فلا ) رونلوا قالطا
 ءوسلا یا مشلاالا هنم یبربال لجروه لاقب ردرورش یج یدنلوا طسب هدنسهدام
 هدنسهدام ربخ ید یرلقدلوا لیطفت لعفا كن را هک رشوربخو ظلاو داسفلاو
 لاش ES كلباء قل نماریو كلوت وك هلیحف كرلنیس هرارشورشو یدنلوا نایب

 ءارلا هثلثم نالفاي تررش لوقتو ىائلاو لوالا بابلانم ةرارشو ارش لح رلا رش

 ىنعي رولوا لیضفت لعفا یسهلک رشو سماللا و عبارلاو نيروبزملا نيبابلا نم نعي
 ةايلق شاو كنم رش وه لوقت رولوا ردقم هلا ليضفت لعفا بولوا فصو

 نولوش, رونلوا لامعتسا قرهلوا لیطفت لعفا هلا هرمه هدنتغل ماع ینبو ةئیدروا
 لوق هنمو هلا رصقو یمض كني یرشو"هرش هدنشوم كنمربخاو كنمشاوه

 قالطا هنوعلم سیلبا شو ةثيبخ یا یرش نیعو یرح سفننم هّلاب كذیعا اما

 تا رولوا ردصم كلذک رشو رونلوا قالطا هب هقاف و رقفو هنس هضراع اجو روئلوا

 محلارش لاق رد هنسانعم كمرس هشنوک نوجا قعروق ینسهلوقم باوئاو شکو

 هل اهرغوا ذفص- لع هعضواذا لوألا بالازم ارش ءوضو بولاو طقالاو
 هدننزوریما ( ریرشلا ) یدرس هشنوک بودا عضو هنبرزوآ هنسن یسهلوقم تېس عی

 رپرشو ربیش لجر لاق ردرلفصو ندهرارش و رش هدننزو تیکس ( رب مشلاو )

 .بولوا ریکرش هیسکرب هدننزو هلعافم لصالاف ( ةراشلا ) نیریرشو رارشا موقنم
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 ۳ ی

 | تاس وا لهصاذا سرفلارضم لاقی ردقما رقوادارم هکردهنسانعم كفلص ند
 | یا ندکنکچ بوزک هوا یرب ریضشو رولوا ید مسا ریظش هدرلانعموب هفم |

 یک مش رظشو رونبد هنسهلوفم لفح و اربط نلیغاط بونافوا ند رابو ندغاط
 ردیب ولقم خ رشا رها 4وایا بابثلا رفت یوه لاش روند هث وا كنماكنه قلناوج

 ن نالف لازب ال لاش هنمو رود هيام كنشاقدرآ هیشاف كوا د مع لع زا مو

 كنوک تالا رش وا رافسم ناک اذا ةرخالاو ةمدافلا نباموهو لس زا یر 1 ۱

 هدنجما یععف هباد رول وا ردصم كلذک رضثو یک تسالا خ مث روند هنفیراپ

 رظش لاقب هنسانعم قمتغاط بورب هی عآ لاوجو یرارغ نالوا فعو هغ |
 یزنک | هدشزو تیکس ( ربضلا ) اهفرو اهدداذا اره ةرارفلا فام ريعبلا | _

 ربضلا رشک یا ریض لجر لاسقی رونید همدآ نالوا رایوس بونلس ندنزکک ||
 رکس هکردیما شعلا رج هدننزو رفشا ( رضالا ) ردندباعا ربضا نب ةقادبعو |

 كن هی اد هدنن زو لیعف ( روهدننا ( ردب ره كفص یرلکدید هلاغی هدیک رو رشعلا

 قمردلاف یسالپو لوح نالوا هدنرزوا نوجا تمکج ورلیا یرعس نالوا هدنص |

 نالوا رادهویم كنامرخ و ةلاح لا مدقتسب ىتح هعفراذا سللنارفش لاقى رد هتساتعم
 لاقب رد هتسانعم كليا عضو هرزوا یدرج نوا قمالرق بولسیک | ینرالاد
 هبا همجم لاذ ( رذخث ) سكنت الث ةدي رب الع اهقوذع عضو اذا لخاارضث
 لّوغ هلی وکس كةم لاذو یف كنبش ( رذشلا ) رديدآ لجررب هدنزو رفعح

 یفاربط یشاطر رولوابادخهک رولیروش ودندندعم ۱۳ RN نوتا | 3

 شلزید هکرونبد ,راقحت وب لوش لوق ىلع ردا روهظ نیز کلا لاق بودا هاذا أ

 یدرفم روند هراوجما هد رخ یأر ىلع رارروک هنرلفلارا نوجا صاف كتنیزید |

 رذشلا طقلا لاق ردشلیا راتخا وا لوق هدساسا یرشحز مياه ردهرنش |
 نب ةرذشو ردا ردب نب ناقرزلا ةرذشوا ردندیماسا هرذشو روذشلاو ندعلانم |

 ردزناچ هده ښکر كيمو نشو هنبتعف ( رذمرذش ) ردندحم هرذش ندجا ندع )
 ناسلوا رکذ رذش ردهنسانعم رامراتو ناغطراط هل ان هرزوا حف كنيرارخآو 1

  رذم رذش اوقرفت لاقب ردشفلوا لادا. هيم ءاي هکردذوخأم ندرذب رذمو ندهرذش |
 هکهشن ردیک یرلبیکرت ةرحم ةرخو رغب رغش ییکرت كنوو هجو لک اوبهذاذا
 سومانو كننولتریغ كم هل سسك كنيش ( ةراذنسشلا ) یدنلوا نايب هدنسهدامرح

 - هدلبرپ هدننزو ردیح ( رذیغلا ) رویفیا ةراذنش لحر لاق رونید همدآ یحاص ۱

 اضناپهکردیسا رب قشمو یغاربطو زودرب ینعی ردیدآ ءامریقفرپ لوق ىلع ردییسا
 هبشراچ هدننزو رهوج ( رذوسلا ) هلوا راقح رلوص پوللوا رفح راها هدنآ |."
 3 _ ناونن کردیتا بتاو ردي رعم نت رداچ نعي رد رعمو و هتسانعم هقیلم روند 3 3
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 طض هلفیف یهذ ماما ردییاحت راهش نب ةئالغ ردندامما هدننزو ناتک ( راجا )

 .( ریهشا )ردندنیئدحم راجش نی هّلادبع نی مکطادبع راجش واو ردشلبا مهو هلکلیا |
 نالوا بيرغ و فیسلا یا ریجشلپ هبط لاقي رونلوا قالطا هحلق هدننزو ربما
 ناینوا ندنحاغ | یدننک هکروئلوا قالطا هقوا لوشو رووا قالطا دیهود و همدآ

 ابلاغ تحاص هدارو سد اتم اه تبحاص رب و هل وا شعشود هثغلارا رقوا

 لاق روند هثیش رکو وتوک ریعشو ردنیم هللا قیدص هدساسا ارز .ردند

 قععاق وقیوا یک راعشا هدشنزو لاعفنا ( راعثنالا ) *یدر یا ریجش یش

 لاق ردهنسانعم كلبا مدش و قبس و هنع فاح اذا هموت نا لاش رد هنسانعم

 یرلک دلیا مضو هنقذ كن الغوا هزاب كح وک هدنن زو هرم( ةرجشلا ( مدش اذا رڪشا

 هنن رادقمو تبيه كنسه۶ كى هفای و ردنا عضو یساا نوحا رظن هک روند هفح هطق

 لاش روالوا قالطا هنجو دلحو هنیرارمط كنسهم لوق ىلع رونلوا قالطا

  لیعفت ( ربهشتلا ۱ هو هدلح و هفو رعوا هدیه و هردقیا اهع مط ةر نسح ااه

 قم وق هر زوا بام رج نوجا قمالرف بول ا لاد نال وا رادهویم كنام رخ هدنن زو

 رع هللا هلم یاح ( رصشا ) رک ذیساک هر ینعع لضلار جش لاق ندهتسانعم
 هغ خف اذا ثلاثلا بابلا نم ارعش لجرلا ره لاقب رد هنسانعم.قجآ ع هدننزو

 رنع ررلقشم هابصق و د الب ہین زدد زابز ہد هل رسک كنرش رد هص وضع الو

 رغصالاو رع دم ندارعشو لاحرلا ذاعم ن دمع ندنین دحم رد وسنم اک | یک

 كن هردو نود هنتسا رم وصو روند هنطس و كتهرد رو ردنداروا ناب رعشلا

 .عورب هدننزو ریما ( ريش ) روند هتناشنو را نالق هدنرت هرکصن دقدل اغاص یضاب

 شوقر هدننزو روفصع ( رورعشلاو ) هدننزو روسق ( روعشاو ) ردیدآ رش
 ,ثالوا هجراط هلرسک كنيش ( ةرحشلا ) ردشوق نانلوا ریبعت قواط هراق ردد

 هارحا نالوا رببعت ءاوذا هک ردهعیکو نیارصشوذ روند هنسپیق یداوورحو ره

 مش همدآرب هدنن زو رفنتسم هلا همجم یازو نون( رزیعشلا ) ردیبقل كنب رب ندنع

 هنالواهحز [ینلناوجو ینلبابث زونه لوق لع روند هیسک نالوا هداما هکلیا مانشدو

 ۱ یا رز کش لحجر لاق هلواشمالوا شنی بودا ادب لابو لای هرزوا لاک کروند

 . هثیش نوزوا هلبیعف كنيش ( راسحشلا ) اليلق بش ىذلاوه ؤا ناسنالا مشل دعتسم
 .لحر لاش روند همدآ زوک همش هدنن زو رفغتنیه ها هرحم یاظ ( رظنعشلا ( روند <

 كزاغوب هدننزو رتف ( طألاو ) هلیحف كنبش ( ریضشا ) نينيعلا ظحاج یا رظنعش
 لاق راردیا ملکت هنوکوب رلضعب هکرد هنسانعم كفلسس ندزکک دوخاب ندنجا
 ,دوخای لفشک ٹ آو فنالا وا قلل ایم تاصادایناثلا بابل ا نما رش وا ریخت لج رار ڪش
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 6 ۳1 شا رج لاقب PART كلا طبر هبهلسل رب الرب هد زو رمز

 | لب ۱۳ لاو لرق ند افت ر مادر و دی هطب ر اذا لوالا بابلا نم ارش

as - مجرب 

 | دنب ردهنسانعم قاق هشرال او هفرسص اذا سالا نه لح زا رو لاقب ردهنساتەم

 ٠إ هعفد و همنم اذا الالف رش لاش ر هنضانعم كلبا مفد و منع و ءاح اذا ریش |

 | ییداد نالوا بوکرمو هاذا مفلارصش لاقب ردهنسانعم قجآ بورآ یزغآو |
 هباد ندنبمض هلغلاچ ندنبد قلوس اب یااح هب و رک یک نوعا ق قموقیلآ |

 اهاف تح ین اهفکیل اهمال برض اذا ةبادلا رج لاق راپآ بورا یر |
 هد اذا تببلا روش لاقب ردل نسم ةنسانعم كکيد قایط و درد هواو «ردایو 3 و

 ةر دا ر حث لاش راد هنسانعم قم ردلاف یرقوا ی رللاد ناقزاص “ر كحاَعاو دوم

 رجش لاقپ ردلتسم هنسانعم قمجناس قارزم هیسکرو امناصغانم لدنام عقر اذا |

 "یشلا رجث لاقی ردهنسانعم قعآ هنسن رب هرزوا .جشو هب هنعط اذا عراب االف
 ممل لاقب رود هیهدام نالوا هيف ع زانم رجشو رک ذیساک رجلا ىلع هحرط ادا

 دود هدنیبام كنشاق درآ هلی اف كوا كنب رم كشاو هودو فلتحم سما یا ری ۱ 1.

 ۹ چ رع روید هنیرب قحیربآ كرغآ مفلارجشو هنسانعم نقذ روند هککا هدندو | 9

 دروآ هکر وضید هناجر كغ دوخاي هم رۇم لوق ىلع هاف 5 ج رهو :

 نافماص هنفرط یا هکهنسانعم غماص ردقجهلوا رپ ینیدشواف كراقادود ندنفرط ||

 یانعم وب هکرونید هنب رب قج4جآ ندرب ینیدشوافو ینیدناپق كرغآ دوخای رونید
 نالوا هدرب ینید لوب تیام كنهکح یغاشا ندقلوق دوخای رولوا صخا ندلوا
 هکح کیا دوخای هنسانعم نیتمزهللا تلم رونید هرب ینیدش واف ك کیک یرویس یکیا

 روجشوراجا ییجردظوملم یتاچآ بولیربآ هدنعوجم كرانوب رونید هننییام كنب رلکیک
 حج وا هدننزو هب رح زا فونصلا ۳3 هب ها فورطا ( 4 مسک كنیش رولک راحت و

 ردپرلفرح میجو نیتمجم داضو نیش ینعی ردیاعج یسهلک شا هکر ریز رابع ندق رح

 :پاتک ( راججشلاو ) هدنرلن زو دعقمو ریتم ( رجلا ) زردی م رز تنی و ۳
 .هنوکر ب ریغص ندجحد وه لوق لع هن رهندو هنبرلح اغ آ ج دوه هدنرلن زو باح»و

 هدزاج قیرط هکردب راکدید هیرشا رهاظ رولوا قحآ یتسوا هکرون د هک م

 :هلدنورکو كرز هدننزو ايڪ راهث و ردا باکرا سوق فرا

 :رروط مکتخسم ریس هلک: آ هکرونید هب هتذم و هحاعآ یرلکدنا راوتسا هن رات ۲

 یرغوط هجا نوجا ماکحساو هنیزغآ كتيوقو راررد سرم هدیسراف
 ا وک صوصخ هنیسق هودو رونید هرلهتخعو هرلجاغآ یرلکدربوح

  .یرلقدروا هنیرارغ آ یک ک كنمسق قالغوا ود نوما یتسااو رولوا هدنتنیه ریش

he.ددیدآ طوه رب راجهث و ردا ریبعت كنسا هدیکرت هکر وتید هنسهرا جاغ . | 
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 ردنایلوا قاس هکردیلباقم مخت لواو رونلوا قالطا هد هننابن هبرآو یار کا 1

 هکنیطق سپ ردندنسق تاب ید رجش هسخ وب رووا قالطا تابت هلآ هبلغ هرلن ۲
 ةرجش نم یشا ندنفیدلوا یسهرییک ةمورا روند هغابق هصاخو هنابن نایلوا قاس

 (ةرجشملاو)هدننزو هحرف ( ةرجشا ) ردشفلواقاخا هنسهلج هرج“ هدنننآ نیطش نم

 هک روند هری قوح یباغا ردتفض نکزدنزو ار )ااو ]
 ءا رو : حشم و ة رصث ضرا لاقي ردهنسانعم ناتسخرد رولوا ریبعت قلج اغ آ
 ۱ ۳ روند هرب نتب ج اغآ هدننزو دعقم ( رها ) رجلا رشک یا

 كلذک هدننزو نسحم ( رجشلاو ) هدننزو ريما ( ریجشاو ) ردفصو هک هدننزو رجا

 رجشاو رجلا ریثک یا رهشمو ریهشو رهشاداو لاقب روند هرب قلیروفو قلجاغآ
 یای ( یرججثلا ) ارهش رثکا یا هنم رڪشا ناکلا اذه لاق رولوا لیضفت لعفا

 هلج زا ردشفلوا تبسن تاوذ ضعب ردکید بوسنم هنسرغ رجشو هنعیب رش هلتتسن
 نب ىلع نب هللا هبه تاداعسلا واو ردیف یراخم ماما یرجشا يع نب میهاربا
 ج اغآ هایرمسک كنه ( راجشالا ) ردندنناحم كنسهکلوا قارع یولعلا ىرجألا

 هلعافم ( ةرحاشلا ) رجلا تسا اذا ضرالا ترعشا لاش ردهتسانعم كمروت

 هسکرو ر ےل | یر اذا لالا رجاش لاش ردهنسانعم قمالتوا ج اغآ راوط هدننزو

 االفنالف رجاش لاق ردع رفتم ندقمروا هلحاغآ هکرد هنسانعم كليا هع زانم هلا

 هکرونید هبهئسن رناسو هنسهلوقم روضت لوش هدننزو مظعم ( رجلا ) هعزان اذا
 یامزو شقن هکر وند هشاةلوش وب کر چشم طخ هلواهرزوا یلیه رجشو هلوا یعنص رجش

 .(راجشالا) رصشلا ةي اشقنم ناک ازا رهش ح ابد لاقي هلوا عونصم هدايه رهش
 رز ام كشديا تعزانمو تلا هنن رب یر راهسک هجن هدننزو لاعتفا

 یسهکح ىلا هسکریو اوفلاخ اذا موقلا رجشا لاق ردنوحم | تکراشملاعتفا هداروب

 ندیتار یش رد.تلاح لولمو رکفتم رد هنسانعم قعایط هرزوا یکسرید بو وق هلآ

 قبس و هقفرم ىلع "اکنا هنقذ تح هدب عضو اذا لجرلا رسا لاق ردذوخأم
 رولواشمازوا یک رج هک ایوک هلکمک یرلیا هکردلبعتسم هنسانعم اجب كلبا مدقتو
 هلا مدقتو بس یس هک دارو حراش هیله مدقنو هقبس اذا هيلع رسا لاش
 هنع یف اح اذا همون رشا لاق ردلهعتسم هنسانعم قاق وقن واو رذعلبا ریسطت

 دو هدننزو لعافت ( رجاشتلا راش هنع یناج اذا |رهشم مونلا تاپ لاقنو
 اذا موقلا رحاشت لاق رد هنسانغم كمش دا عازب بوشب رک هنیرب یر یک جاغآ

 هجن هدننزو روهظ ( روجا ) راجشالا كابتشا عاربلا ىف اوکبشت ینعی اوفلاخم ۱
 هتم رب یر ره هک ردهنسانعم قوا عازن لحم بولوا فلتحم دا هدننیب هسک |[
 ( رجشلا ) ديف اوعزانت اذا لوالا بابلا نم اروجش سالا مب رجش لاقي ركح ||
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 سر کت ۹1 قانع زر

 رد هنسان ۳۳ زالت رپ ینزوک كمدآرب و لمقت ) zr FP كەر
 ریش ردندیماسا هدشزو رببز ( ربش ) ءازش اهلعج اذا اهرتشو هنیع رشا لاقب
 ورا لیس هدش كنارو ی كن, ره ( شا ) ر دید عن اب راب ن وتو لعس نا

 .قیسف ( رثفلا ) ردفج هلوا یفل د رفع ن دز ندن و ولع ردیش كمدآ ر هدنزو

 لاش روند هسط نالوا بويعو رش هو و برش تشزو یوخ دب هد ژو

 بص كنیش ( :تهلا ) ىنلللا ىس بوبعلاو مشلا رشك یا ريتش هلا االف بحاصتال
 (ةرتوشلا ) رددنسانعم عطق رونید هج رفو هفلقجآ نالوا هدنفلارا ۵ رلقم رپ ییا

 رد هرهتبم بر ملا نب هکر وند هب واخ نالوا لوی یضفو یسی رغص هدن زو هرهوج

 ندنس هلک ریش نالوا رک ذ هدو ر جا ) رشالا ( ءار یا 2 هر وس ةأر لاق

 فصو هزوکو هبهأرم یک ءار ج ردءارتش یوم روند همدآ زالنرپ یزوک ردفصو
 ند راک ردیح باتا ردیفل رعاشلا ىا ثراطا نب كلام زنش او رولوا

 نب دجحا و روللوا قالطا نارنشا هههارا ولغوا هلیس ودنک یدبا ردا تیافب و
 ( ءارفشلا نبا ) رلیدلیا ثیدح تیاور یرتشالا فوصلا ىلع نب رع و یزتشالا
 هئبدم هدننزو باتک ( رانش بش | ردیس هک كنم رغوا روهشم رب هدنن زو ءارج

 هیلامها كیعو یحصف كنالو كنببش ( روعتیشلا ) ردیدآ عضومرب هدننیب هاقلب هی

 ویو رونید هبهپرآ دوب هلا همجم نیغ ( روفتیشلا ) هنسانعم ریعش روند هیهبرآ
 ندفرط ر كغاط هلیوکسكن هثلثم یاو یک كنبش ( رثشلا ) ردلوقنمندینج نیا
 ردیدآ كغاط رب رثش و رد روش یم رونید هنجوا یرویس ناقچ یک نورب
 روند هنر هج راو هنیرلق رهق هتسارکو ج اغآ نایمارب هشیا هدننزو ریما ( ربثشلا )

 هنیرل ربلف كجوک هزات نروس ندنرلید كراجشا و تابلو هتسانعم نادیعلا شاخ
 رونید هنس هلوقم شماقو ج اغا ولقیف هدنزو هح رف ( ةثشلا ) روید هتیرلنادقو
 اإ یا ةرثش ةانق لاق ردا هدرزآ بولآب هنیرلجا قنرطو هلا یک نکی ولقارتو

 3 كلا بسک تطظلغ هلیبس هضراع رب ىراقابق دزوک هنيتحف ( رثا ) ةيظشتم
 كن ( رجشلا ) ترثخ اذا عجارلا بابلا نم ارمش هلع ترنُش لات ردهنسانعم

 (ریشلاو) هدننزو .ا رح ( ارجشاو )هدننزو بنع ( رجشاو ) هبرهحف كيجو
 هسفنب ندهیضرا ثانابن ردهلدبم ندیج دوخاب لصا کهدننزو بنع هليا هشحم یای
 هد رخ رکرونید هنالوب اغ بولکوب هسفنب لوقېلع روند هالوا ماق هدزوا قاس
 نوسلوا زجاع ندتمواقم هباتش كرکو نوسلوا مواقم هباتش رکو نوسلوا ولوا رکو
 , ریعت جاغ هدیکرو تخرد هدیسراف هد هروک هقیرعت ییاوب ردهیاه یرادرقم
 زوم و قادخ یصح و قابق نوزواو هیمایو ناحداب هدهروک هضرعت یکیا رونل وآ

 _ ہلکا ریسشت هلا تاشلا نم قاس هلام هد راصد فوم رددنماقا رح یه4وقم
۱ 
1 
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 رظع یا ربشتف هربش لاقب ردهنسانعم میظعت قفلولوا هدننزو لعفت ( ربشتلا )

 ردکعید هدازهش هکردیبرعم روپهاش ناربا هاشداب مان رواش هکرید جرنم ردیدآ |
 قراس یا نا ربلا رباش لجر لاقب رونلوا قالطا هیوا ( ناربلا راش ) |

 یواردهدهبرصم رايد یسلج هکر دیا حضومج وا یللا هدننزو یرکس ( یربش )
 یسید و هد هب یرب نواو هدانسیوف ةريزح یسیتلاو هد هيحناترم یشو هد هیفرش
 یسکیاو هدهربش یدردو هدسهن یب ؛ریزج یحواو هد هيف ونه یح واو" هد هد ونمس

 ندمالعا هدننزو همقب ( هرش ) ردعقاو هده ربح یسکیاو هدهیحات مات سیسمر

 رفعج هلا همجم لاذ ( رذبشلا ) رديمسا كنيدج ىروباسيتلا دیاعلا دمع نن دجا

 یریاولویب ندنغاربپ هجو یرلقارېپ كنوب نکل ردیدآ تابنرب هیبش هبهج وپ هدننزو
 لجر لاقل روید همدآ ولتیج ولت رمغ كا هل رک تنش ( ءراذشلا ) رولوا

 قلوا روکبش 83 هنسانعم اشع هدننزو هحرحد ( ةرکبشلا ) رویغ یا ءراذبش

 رونلوا ربیعت قلوا یسوک ارق قواط هک ردقلوا رمروک .هصک بور وک زودنوک ینعب

 هدیسراف روکبش ردشفلوا قالا هنسانب هللعف هلفرمصت و بیرعت ندیسراف روکیشو و

 ( رتشلا ) یشعا راصاذا ةركبش لح لا رکبش لا روتید هنالوا التم هتلع لوا

 یاثلابابلانم ارش "یشلا رش لاق ردهنسانعم كممک هلبنوکس كاتو یضف كلی

 دزوکر ول وا ردصم كاذک رس و ردیعسا كن ردب یقوکلا ثدع | نج رلادبع ریش وهعطقاذا

 یدوخو كمدآريو ابفج بلق اذا نما یش لاق هتسانعم تمر زد هنر

 لزوکو مطقنا اذا عبارلا بابلا نم ارتش "یشلا رش لاقي ردهنسانعم كلك هلدیتڪف

 قاوا زالترپ هکقلوا قیرای لوق ىلع قلوا رود بونود یراقاپق تل آو تسوا
 یزوک هلغلوا توک هکر دهتساتعت قوا 2 وړلس یعاپق تا یار لعو روت وا ریبعت

 شو هنیع تریش لاشو لوهعلا ءانب ىلع رش لاو ایخرتسم هلفساوا اقشنم ناکوا

 لفسلا هتفش تناك اذا لج را رش لا ردهتسانعم قلوا قیر .قادود تلآ |
 هلا مرخ ردنلعافم هکهنسا رجا كحره رع هدنحالطصا نویضورع شو ةقشنم

 نارارتش و رولاق نلعاف هلکشک یاب و میم سپ ردنرابع ندنروخد ثكنتلع ضبق |
 ,ردلعتسم هتسانعم كکوس همدآ رب ریش و رذندآ هعلق رب هدننام هتک هلا هعد رب هدنتالو ۱

 دوب هدننزو لاعفنا ) راتشن الا ( هیس اذا ارش هب ريش لاش ردندنسانعم حطق

 هک ایوک ردهنسانعم یمشلقی هنیرارب یر هدکنح هدننزو لعاش ) راشتلا ) مظعتف

 لحدر ( رواش ) برلاف ابراشاذا اراشت لاق رولاقرب یرادقمشراقرب هدنرلنی |

 ( رتشلا ) هحرحو هتغ اذا هزنش لاقب ردلعتسم هنسانعم كلبا هدرزآ بویلهراب

 :لفسا و ىلعا نم ابلقنم هیع نفح ناک اذا لحرا مش لاش رولوا نمهییف هج ونا

 | 4 داعش الا) تراش ممر هنیع تتعتا.لاقن رههتسادیم یلوا دالر یر



 ۱ ۱ او رک ناسلوا دقع نوعا كمکح هبیشبد ىو :كکراو اهحاکش»

 | هتسانعم یناکدنزو ثاپحو رغو ردهاج دارم 6 ردلمس هنسانعم حاکنو روئوا
 | رش ردندامما ربشو رولوا قالطا هتمافو دقو رد ماچ هدبا رسک هدنوب ردزهتسم

 | ا ر ر ردادیمپات رب نی معو رددرنوز هدف کاب ردن داتا قوقعص ی
 ٠ كلاي نب ىلا نب دانه یرادلا ربشو ردندنیبا هقلع نب مشو ر دن ديالا

 هربشا لاقب ردهنسانعم كمريو یغدون هلل رسک كنءمه ( رابشالا ) ردیعسا یدج
 هبهفدص و ةلسحو راځو هنسانعم هیطع روید هکر و هنییصف ( رمشلا ) هاطعا اذا

 کیک نابرف روند هثیش یرلکدلبا یطاعت هدنرانب یسهفئاطیراصن و روئواقالطا

 هباوفو هماسجا ربشو روند هنابرق هنیعب لوق ىلع رردیا عز برفت 4یسو قآ |
 انو هذاچو هساح ردراتوق نالوا عودوم هدیاسنا تفلخ هکر وئوا قالطا |

 رورسو طاشن رولوا ردصم ربشو رونید هنباشک لیجنا ندهیواس بتکو یک |
 | رطباذا عبارلا بابلانم ارمش لجرلا ربش لاقب هتسانعم قلوا نفثاط هلیتهج

 || ةاما لاقي روند هنولاخ نالوا درمو-و هیض هدننزو هروتسم ( :روبشلا ) |

 | یدوب كوپ یرلکدیدریغن هکر دیبا قوب هدننزو رونت ( روبشلا ) ةي یا ةروبشم
 | نییودیا هدیسراف هلغلوا ندج و و و رارالح یرلرنهم نیطالس هد رلکنح ردقح هلوا
 1 قوب نکل یدلیا ریسفن لا قوب فام هچرک رولوا كجوک ندیا هرکوبو زرد
 هدنوشرا هدنزو یعاشم ( رباشلا ) رديرعم ندیاربعوو رونید هیروب اقلطم
 هرار م لوشو ردیناشن كرادقمرب یر ره رونلوا قالطا « رلکن رک نالوا هدهزادناو

 راشم ید رفم رول وا قه لماک | بوق آ راوص راط هغاوا عقاو هدراړپ قعنا هک رونید

 | هدننزو مقب ( ربش ) ردیسا قلاب ع ونرب هدننزو بولسا ( روبشالا ) ردهربشمو

 .هدننزو ثدحم ( ربشمو ) هدننزو تیکس ( ریبشو ) هدشنزو ربت ( ریبشو )
 هللالوسر هردلوقم ردرلعسا كن راغوا كنبرلتضح مالسلا هیلعو ای یلعنوراه |
 ینرابانج نسحمو نیسحو نسح نالوا نایمالسا نویع رق یرلتیضح مالسلا هيلع |
 نیسحو نسح هدنناسل یربع هموقرم هاعسا ارز رلیدلیا ریست هللا هروم .اتسا |!

 ثیدح [ یسوم نم نوراه ةلازن ینم تنا ] هکريد حراش ردهنب رلانعم نسحم و |
 . ذوخأم ندنسانعم نسح هرونزم ءاعسا سپ رایدلیا همس هلا یو هدنرودص نی رش

 . ردفدایع نیسح هدننزو مقب ربشو نسح هدننزو تیکس ریش لصا رولوا شاوا
 .ینتمولوسر * روس راچ ردمرسو ناجادف * ردشعد یسیرب ندم لها هک

 . ردهنسانعمنیمخم و ریدقت كلعوچلوا ییهنسنرب هدننزو لیعفت ( ریبشنلا ) ربشوریبش ٩
 تسس الف بش لاقب ردهنسانعم كليا مظعت همدآرب و هردقاذا "یشلا ربش لاق اإ :
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 دلاخ ی ةريع ( هرایسوبا ) ةلفاق یا ةرايس تءاج لاقب هنسانعم هلفاق رول وا قالطا
 ندهفلد نم یباخ لکن الما هتس قرف یدراو یشا هایسرت ردیسهبنک ییاودعلا

 .قرشااب اطخ هغاط مان رب فرم هیانم هدنباهذو بایا یدرتوک بویشاط هانم

 افا سعشا عولط لبق هد هيلهاج یدارید رصلالا عرسنایک می رغنایک رب
 ءانب اک رلهدنا تردابم هنابرق ےذ هکیدیا ردا سما هلقارشا هری ینبم هنب رلکدلیا
 ءاتنع هلرسک كنيس ( ءاریتسلا ) یدلوا لثم رایس ییا ربعنم محصا ب رعلا نیب

 هراتح رولوا ولفوبحو والت یراص لوب لو هک ردیدآ شاف هجالا ع ورب هدننزو
 قالطا هن وتلا شغیو صلاخو رولوا طلتحم كا لو لو ٠ هنج لوق ىلع یک

 نالوا نلع هود عی هبهلخ هک ردیدآ تاب هوکرو یتیم هثحاور ورس روال وا

 كکروب ورود هغوبق هجا نالوا قشپاب هکد رکج ءاریسو رولوا هییش هنوا هرشوخ
 نادیس ( ناریسلا ) رونید هنیدیرح اهرخو هتسانعم بلقلا باج روند هتسهدرب

 هدنتلایا ناذبسام رلیحف كنارو یرممک كنيم ( ناوریس ) رددآ ی هدنزو

 مولعم ى ٍجيالو ناذبسام نکل رددآ هروکرب هدنناب كنآ لوق لع رددآ اضقو هروکرب

 داعم نب هاربا نب دجا ندمالعا ردیدآ هیرقرب هدرصم ناورپسو ردشمانوا
 رددآ 0 هدشن رق كنب رهش یدو عضومرپ هدنسهکلوا سرافو ردنداروا

 هدننزو مظعم ( ريسملا ) یدنلوا رک ذ هدنسهدام رأس هلغلوا زومم ( راسلا )
 (ربسللا )ردب رلمسا كناولح ع نرو كمدآ رو رولوا یقوبح هکردیسا بوث عونرب
 ( رایتسالا ) یشقناذا دللبا ریست لاقي ردهنسانعم قلواق یردولیوت هدننزو لعفت

 لحرلاراتسا لا ردهنسانعم كليا بلج هربخذ 9 هکر دود دارم و هدننزوراتما

 هتنس نئسا اذا هرس راتسا لاش ردهنسانعم كات رس هلي رس كمدآ رو راما اذآ

 هيلع ءایبالا ناطلس هکر دیمسا مضومرب هدننیب هنیدم هلبا رذب هدننزو لبج ( ریس )
 نیسلا فرح زج رایدلبا یسقنو میزو هداروا یردب مانغ یراترض> ایاهلا لطفا

 یرسک كنهمحم نیش ( ربشلا ) 4 همحلا نيشلا لصف ل نیح لک ىلاعت هلدجلاو
 ةکرونید هرادقم هجنراو هنجوا كفمرپ هجرس ندنجوا كفمرپ شاب لینوکس كنابو
 یظفل ریشو رار د تسد هدیسرافو شراق هدیک رب رولوا لصاح هدکد رک بوحآ

 هنب رب یرب ولکنرید بویلوا نوزوا یادناو ءاضعا رلب عو ردرابشا یعج رد رک ذم

 براقتم یا ربشلا ریصقوهلاش راردیا قالطا ربشلا ریصق همدآ نالوا هعقمصنیش |
 نا ریش ردندیماسا رش و هدننزو باتنک راردا قالطا را لاق هنالپ و قلا و

 ددهنسانعم تامعلوا هللا شراف هدننزو ربص ( ربشلا ) ردیعبات عاش روعالا ذقنم

 ردلمعتسم هنسانعم كمریوو ربلاب هلا اذا لوالا بابلانم اربش بوثلا ربش لاقت
 هنیاکو رم زو رونلوا ا 2 هتمعن و مر ک هک هت ءاطعا اذا هربش لاقب



 هم ءان هح رکوب هک ربد حج راش رول وا و هاب 4 رد هنسانعم كم رک ول رد رب ا ۱ ۳

 ۲ زا شا

 ۲ رولوا .یدعمو شرالا |
 ذا Ib هراسا لاش ردهتسانعم كمردزک ھی رک گنءزره ) ةراسالا )

 ا هریسوهنسانعم شور روند هشیزکو هکمرک رد مما هسک كنپس ( ةرپبلا ) اریاس
 ۳ ندلوب ینیدتوط یونعم كناسنا هکردلمتسم هنبلانعم تئیهو هقب رطو تنس |
 ةربس 4لاقو ةقب رطو ٌهنس یا ٌهنسح ةربس 4لاقب ر دب رابع ندتناح قیدلوا |

 بر زاید هریو هدنن زو بلع رولک رس يج هو اح یا ا

 هردصم ۱ رهالن ردقلوا راسم سایف اریز ردساپف یالش و هروک هناي كم راش 1

 لجر لاش روید همدآ نالوا رمسلا رشک هدنزو هزه هی كنيس ( ةريلا ) |

 رد)یعنسم هنسانعم قم ریص ییلوح ندننص كئآو هراسا یەم هربس لاق ریتم

 دزنابزو شاف ساللا نیہ ییهنسنرب ای یزوس رو هعزناذا سرفلانع لذباربس لاق |

 رکذ گرد زئصم هدنن زو ربغ ) ريسلا ) رویسلاک اطوطخ تل ىع هتططخ ازا

 مہم هکرونید هشياق هجنزوا نالوا لید بونلید هجا هجا ندیرد ریسو یدنلوا |

 فالخ و 4۵ ورد ح راش رد رلپ وسنم 6١ نایرویسا دج! ن كالادبعو دهم ن نیسح 1 ۰

 یرلن و راضس و ردقفل وا عاجرا هد رفع نالوا سايق هدتسن ارز ردهر زوآ ساق

 ربسو یهتآ رلیدلیا جی" ی ین لوق ۰ ءالع شک او رد اسد هب هدلب مات رويس |

 هدننزو رایعریما ( رایس ریبه ) ردنداروا ینارملا یربسلا ریلنایبا نب يج فلو |

 نیعب او رد هبا رب نب رایس ردندیماجا رایسو ردشلیا داسف رفاو ىق یبراخ : ۰

fهکر دتعاج رب ) نو رایسلا ) ردراو تاوذ رفاو ۶2 ها راس ندنیدحعو :  

 ۱ ra هرایط ةرايسلا ( ردند هلج لوا یرایسلا ا ۷ ۳ ندنید :
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 ریس ردل وعفم مسا هدننزو فوغ ( دوسلا ) هنسانعم رم روث وا قالطا هم رخ
 هبروسم لجرو روس قیرط لاقي روند همدآ نلیردتا رس كاذک 4و نائوا

 ین HS ند ربس 4یهف كنيس ) ةریسلا ( ردینبم هنروذحم ساشا

 نوجا سابتلا مده هیءرین نالوا مسا ردلمعتسم قرهلوا ع ون هانپ نکل ردهدنس هی

 یربذکث ردهنسانعم كمردزک یخدو هدننزو لیعفت ( رمیشلا ) رمسلا رمثک یا ةربس

 كلبانایو لقن قالسا رابخاو اریاس هلعجاذا لثلاربس لاقب ردا عتسم هنسانعم قلق
 اح نوناخو لئاوالا ثیداحاب هاچ یا ةربس نالف ربس لاقب ردلمتسم هتساتعم

 ااضخ ةأر 1ا تربس لاق رد)يتسم هنسانعم ای لو لو هنحاص یاضخ یسهلوقم

 ندنییدح"ردرویس یمج ردیفرحم هشارت هکرولوا ربت هر هنش؛زاف روتوآ رب
2 

 دناورلاو نابلا باتک هدش رش هقف رددآ هدلب رب هدنسفش كنب رهش دن هدنع

 مال یانلا دیعسوا نالوا یسیر هطمارق هدنآ ردیدآ لاسوقرب هدنسهکلوا دجت

` ۹ 



 هضرا لوش لوق لع روشوا قالطا ترا شافگچ بوصاب شنی ناو
 دیدن نوحما تافولخ سم هدتمايق مو العو للل قح كسر اوا قالطا |

 وددآ كغاطرب دف سادق «رهاسو روند ید ءاضی ضرا هکردک هیلیا
 هتمو ح راشلا لاق ردیمسا .كضرارب هدنسهکلوا ماشو رونلوا قالطا هفهجو

 اوناک امدعم ضرالا هحولبع ءایحا مهاذ اف یا [ ةرها لاي مهاذاف ] ىلاعت هلو

 ىرج بارلا نال كلذب تيم ءاضنلا ةبوتسملا ضدالا ةرهاسلاو ابنطب ق اناوما

 ینناتسجلا لافو یواضیلای اذک نهج مسا لمقو افوخ رهسپ اهکلاس نالوا اهیف
 ةلوعفم نم فرصف افر وهسمو ةروهسم اهلصاو مهمونو مه رهس ابیف نال :رهاس تيم

 یکروهاس روید هنفالغ كرق هرهاسو ةيضرم یا هیضار ةشيع لیفاک ةلعاف لا

 وا قالغا: هک د اوو استا هلی هی ها الا ) رک ذیساڳ
 هفت کر SOU N E ات هلیسهظحاالم یرلقدلوا اق اباد
 ردقج هلوا راربط نالوا هفطن عبنم هکز ولوالزانو ىزا هتل [ ندزلنآ بوزاو ,رقا

 مط یکیا هدزوک كلذک. ردبا نایرج ندرلنآ تبوطر روند هرمط ییا هدنوربو
 هدنزوب ما كرک ذ بولیکح ندراهیاعن هک روند هار مط یی نوش رونید

 ةغلابم روند هغلقنایوا یتقو هک یدو هدننزو روفاک ( روهاسلا ) راروشواق
 رونلوا قالطا هفلقوحو رهسلا یا روهابسلا بح نالف لاقب ردشفلوا قالطا
 فوسج هلغلوا قالغ كا هکرردا عز رلبرع رونید هنفالخ كرقو هنسانعم ترک
 فسکنا اذا روهاسلاق رمقلا لخد نولوش رولوا ینالظ هللوخ د اک ۱هدنماکنه

 ٠ كنآرهو هنسانعم رمقلا ةراد روند هنليغآ كاو یحما اذا روهاسلا نم ج رخو
 . هنسهکلوک كنب زویریو نوچغیدلوا زیر وک یا رونلوا قالطا هنراهجک زوقط رخآ
 : هرهاس لظ ارز رددهع انعموب هلا رق الف هدتقیفح هنسانعم هرهاس لظ روند

 هلا لظ لوا بویلیا رو ةضافتسا ندیسع رق هلکلیا تلولیح هنن رقو سم

 ( راهسلا ) رونلوا قالطا هنعنمو لصا كراكيب نيعلا روهاسو رولوا ىنا اظ
  نوچیدلوا تلعوو هنسانعم رهس روند هفلقنایوا هجک یخدو هدشنزو بارغ
 .ییکرت رد دآ رطع ع ولر ) ةيرهأسلا )روداو ى هدتننژو لا

 قالطا نوجغيدلاق زسوشوا یراهجک مدآ نروتک هلع هلغلوا راوشد تیاغب

 .( ةرپسلاو ) هدننزو راکذت ( راب سلاو, ) هلبعف كيم ( ريسملاو ) هلیئوکس

 ابی اباوع ضرالاق یسلا هدرناصب فلوم هک هبا ردیفدارم راذکو تشک
 بهذ اذا ةرورسو ةربسهو ارایستو اریسمو ارس ري لحرلا راس لاق ردشلیا .

Oاو یف كنيس ( ربسلا ) ردیدآ لجررب هدننزو نسج (  

 E | اسراف ناف كم رک هدننزو هر و ربص | كيم .



 ی" :ه

bl. 

TO TOO TO“ زی TS 

 س 5

7 

  ۱ ۴ 1 ۰دل ۰

EE. ihe 

 . كدو رم دوخاب ههاشداپ ما یروس ردیاپمس ظفل ردهوسم هبا ایروس یسهکلوا
 هال مانیر هی كئپس ( نیدوس ) ردیوسنم اک | هفلوا سویروس یسیلصا مسا |
 تلآ كنبرلتمشح هنع ههایضر نیسخا نب یهنب دیزن ې ردیدآ کره هدنبارت |
 ماشو ربطت ندروبزم رم قلخ یر هرلابا لس هد رهن لوا یمق نالوا یداهش |

 ندندالب نوپاپمس اهدقم ردپدآ مضومرب هدفاره هدننزو نوط ( یروس ) رردپا
 لرد ید ءاروس هلیادم هکرولوا هاکو ردیدآ مشومرپ ندلاشا دادو یفا
 هموقرب ندنسنج مع هرواساو یدنلوا رک ذ که ردیعج كراوس ( :رواسالا )
 هبهفوکی م هفناط هرماحا هک ها یدیا راشذوا میقمو لزا هیهمهب هکر ووا قالطا
 یدیشفلوا قالطا هرواسا هلرللوا زادناربت داسا تیاغب ید رلشلبا تماقاو لوزا
 یدیارونفاطزالپ اعاد ردىقل كنبرب ندنع كولم هلرسک كرمه ( راوسالاوت )
 رکسع نالوا هدنشاب بوشود هنسهیعاد نطاست هب رقت ر بویلوا ندتطلس بایرا

 راک ماجا بولوا عقاو میظع برح هدنرلنپ هلکلبا موعهو هراغا هنقلخ نی ها |
 یرکبفع هلکلیا رادتا هبهب رام ندنو رد واعهاا هراغ رب 4یافلعتمو صاوخو مهم

 نوش هو را هسک مات هم هرخالاب بودیا راصح یراغ فارطا دععموش نالوا |

 یدشوا هیععت هللا ناخد هبنم روم هلببسوب رایدلوا كاله یسلج هلکمرو |
 ( :رعهسلا ) ردلدنسامسا يوق نانلوا ريبعت هعشا هليحف كابو كنيس ( ةربهسلا ) |

 كمك بودرکس یک یسجاق كنهسک نا بوقروق ندهنسن رپ هدننزو هجرحد |
 هدشزو رفعج ( ردهسلا ) ع زفو دع ادع اذا لحا رعهس لاقب ردهتساتعم |

 دیه یاردهعو ردهس دلب لاق ردهنسانعم قاربا هدنزو لج رفس ( ردهعناو ) |
 لجرا رهس لاش ردهنسانعم قمروطقنایوا بویمو وا هجک هنیتعف ( رهسلا ) |
 رهس ءابطالا نیب هکرید محرتم اليل منی اذا عبارلا بابلایم ارهس ةحرابلا ۱

 ایلوخااعو ندادوساپ ندارفص یبس زی و وا هک رهپ یسالتم ردفورعم تلع |
 (نارهسلاو ) هدننزوناتک (راهسلاو رهاسلا) رولواضراعند هثداحهلوقمو راسو |

 ایاد پویماب راههک رد راتفص ندن آ هدننزو هدو ( ةرهسلاو ) هدنزو نارکس |
 رهاسلیل لاق رولوا فصو هدهبل ةغلابم رهاسو روند هیشک ناروط قنایوا |
 هضراهجو لوق ىلع هضرا هدننزو هرهاظ ( ةرهاسلا ) مان لیللاقاک رهسوذ یا |

 اوعطق لاش دولوا هرزوا رهس ندمادقا "یطو ترثک هک ای وک روتلوا قالطا |
 هب هعزایاو هبهعشجنالوا هرزوا نایرح اعادو ضرا هجووا اضرایا ةطیسب ةرهاس |

 هنمورتفنال نعي ةيراج یا ةرهاس نيع لاقب زلوا رتاف الصا هک ایوک روتوا قالطا |
 . ]| اهب متعال لابلا غ راف هلال ابحاص نيع یهو ةا نيعل ةرهاس نيع لالا ريخ |

 ۳  تاسنا الصاو ةالف یا ةديعب ةرهاس انعطق لوقت رولوا قالطا هنااب هرهاسو



۷۰ 3 

 راوبدو روند هثمالعو ناشن هروسو ردکعد ءامسا بتاج یا لاطام لوق ءاسلانم ۱

 رووا قالطا ههرمص ریو هروقزرب ندنسهرصو ندنروق ره ینعی ندنقو رع كنسوای
 ا هدنزو باكا ( راوسلا ) هدنزوفرغ ردروس یییص عجو ردروس یبشج عج

 3 یجب ررر هار هطکلب نانز هکروتید هک زالپ هدننزو باغ ( راوسلاو )
 ۳ راوسو نت رولک رووسو هلدم و مط كنيس رولک روسو روک هرواسو هروسا

 ۳ ماشهن هللادسع و ردفو رعم "یزقم راوس نا رهاط وا ردندیهاسا هدننزو باتک

 7 یک راوس روند هک زالیب دوب هيض كنمزمه ( راوسالا )ردندحم راوسن
 رهامو رولوا ریبعت ید هکروتید همدا ندب تآ کو لک كنه راوساو
 یک امص رخص بویم روتوا یک یشروئوا یرچکی هدنرزوا تآو روند هزادناربت
 یتیع ولاو رولک رواشاو:هرواسا یج نود هراوسهش نالوا راوتساو تبات
 ۰ لا نالوا هتسانغم زالب هکرید ج راش ردیوسنم هند ةرواسا ردندتند یراوسالا
 ۱ | هلیصف كنور ( راوسا َ ردییارعف .راوس .هراوسا ثافک ودی م راز ۳
 نایراوسالا دجا ندمع ندید و نس ندداهز رددآ هب رق رب هدنساضق ناهفصا

 روسم و روند ه رب كحهروع كزالب هد هیگلیپ هدننز و مظعم ( روسا ) ردنداروا

 1 ردند اه | لهاکلا یلاسلا دنا ۷ روسه وا د ثزلادبع ن زو نه زدن دیهاسا

 0 5 8 3 1 ةغدصو قح هنایط نالس اب ندنیشیم هلیاه ) ةروسملاو ( هدن زو رینه ) رونسلا (

 3 ردلکد بوسنم هتعص و لح ر هکروس هلادبع و او هم رخ ن روسمه و روند

 الاوت یسیر زدیدآ ا نضح ییا هدنع هدنښیزو دعقم ( روسم ) رد رها

 2 هنس راصح رهش هلع كنيس ( روسلا ) ردصوصع هنتعاج ح وتفلا ییاوئب یرکید و

 لص ماع ۳ ادتبا ردیسراف ظفلوو روند هتفایض روصو یدللوا 5 و هکر ونڈ

 قدنخ هلکن وب فلم رلیدلپا بایفرش هابرلم روی ملکت یرلتیضح لسو هيلع هللا

 ۱  ردشلماتراشا هند 1 روس راج عنص دقف ا وم و ] وبشا نالوا رداص هدو رک

 هدارو هلا روس هح رک هیسراف ةظفللاو سانلا هيلا اوعد اماعط یا ةباهنلاف لاق

 روسو ردنشور هتفاطل باب زا یتالم هکدنخ کل 2 کل بولوا دارم یا عط تفایض

 مظعا قوراق:هک ردیسیضاق هرصب روس نب 9 ردسقل یضلادلاخ نیدج "ندنیبات

 . || نالوا یرو نایفس میش هلیسهینب رغصم ( هریوموا ) یدیا بوصنم ندشفرط
 ۱ رد هنسانعمققج بونامرط هراود هدننزولعفت ( روستلا ) ردیس هبنک بش نبةلبج

 ردضاحما ندنظفل روسا ررکم ( رس رحم ) هتقل ست اذا طاطا تروست لوقت

 نوحما اوغاو ما نمضتع یدیک أت هدنناب كلبا ع افترا هبتارعو 8 "اعم همدآرب || 1

 ردیهدق سا كنس هکلوا ماش رلیفیفحم كنايو ىعض كنيس ( دروس ) روئلوا ماکت ||

 اتش هدایفآ فخ _بتک ردیدآ منطوم رب هدنب زف هیصانخ -_ ندنشرا صج لوق ل
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 | بوفای بونا رهص هشاب هکصرونید هنفل زواپو هنکل ریت كنسهلوقم هکرسوبارمش |
 | یآ اهداوسو لاناژ رجلا ةروس یئذخا لوف ردنرابع ندا یسردناب
 هنسانعم یقما ریش هککوب هروسو روس هر رک هاب هدراصا كنلؤم اه دح

 یہا ایک لانا روسو رجا ةروسىدنلؤا لاس ا هلس انهم تدش و تدح هدو بولوا

7 
 ۳ و“

 5 9١ ر ١ ۳ نر ۱ هی 7 ۷ زن 1
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 ۱ وا یادعلاف ةروس هللاقب رد رابع ندصاذنراو رتا كفرشودجحمو یدها ةروسو

 د ربلل مویلا لاقب ردت رابم ندندسش كفووص درملا ةروسو هيف عافتراو ةمالعو

 ندشنوطسو أدتعاو شطبو رهف كراهاشداپ ناطلسلا ةروسو ةدشىا ةر وس
 هروس هد رالغوب هژادنعاو هتوطس ىا ناطاسلا ةروس میلع تدنشا لاقب ردنراپع

 یسیع وا نئسلا بحاص ردب دلاج ر ؛ماساو ردب دآ عض وم رب هروسو ردها یەک

 ىشضافلا کما ن ةروسو ردیعا یدح كرب ملا یغوبلا یذم ملا ىسيع ندج | 1 ۴

 ( روسلا ) ردشلبا ثيدح ذخا ندنسیدنک یرودلاسابع هکردندندح مالعا ا
 بويا ریه هشاب هنسن یمهلوفم بارش هدنزو روهظ ( روسلاو ) هدنزو روج

 هسارق بارشلاراس لاش ردهنسانعم مود یک ماسرم- هدنحما كشاب یراخمب |

 یکی دک هلی ز و ثمدآ رب هسکرو هيف عفنراو راد اڏا ارووسو اروس روس

 هراود روسو راتو بئواذا كيلا لجرلا راس لاقب ردهنسانعم قلعت | بوبا ریه
 | دادش ( راوسلا ) هتقلست اذا طئالا ترس لوفت ردهتسانعم قیقجبونامرط |
 هلوا ردیا سرس پویا ره ریت هنغامد بارش هکرونید همدآ لوش هدننزو. |

 روپ ناک اذا راوسوه لاقب ردبتفص كرجخ تیراوس اریز رونلوا قالطا ةغلابم
 روالوا قالطا همالک هاکرکحو ریت ندیا ریثأت هنغامد كناسناو اعیرمس هسارق ربا

 مالکلاو هد راد هح رک هک رید ح راش سراب 45 راص اذا راوس مالک لاق |

 ۱ ندنشاب كمدآ هکردقلوا بلکلاو نالوا باوص نکل بولوا موسم هدنناونع |
 ۱ ثمدارب هدنزو هلعافم ( :رواسلا ) رولوا كمد بلک نالوا راباق بونارواق /ا

 | هرواسمو هسأرب ذخا اذا ان الف رواس لاق ردهنسانعم قتوط بوبهرواف ندنش " 

 . لاق رد هنسانعم قملیت آ بوبارجص هنرزوا نوجا كمشکود هللا هکرب راوسو |
 هنسهروح كرهش هلیع كنيس ( روسلا ) هاو اذا اراوسو ةرواسم انالف رواس |

 ۱ كنيس رولک ناربسو رولک راوسا ييج رونید هراصحو هیوراب نلیکح راداما راد

 مارکیالبالا نمروس هللاقب روند هرلهود نالوا سنج كابو یوص روسو هل رسک |
 زا یا كيلع ةروس هللاقب رونلوا قالطا هتل زنمو هجرد هليمض كنيس ( ةروسلا )

 | تدرخا یربره اریز ردذوخأم نرویزم ىانعم ردمولعم نارقلا :روسو 3رنم |
 زا بحاص لاقب ردلبعتسم هتسانعم ناشو یفرمش ةروسو ردتل غم دعبةل زنم هعوطقم |

 | لاطامكفلژم رولوا قالطاهعیفر ءانبشلواداینب هرزوا نسحح رطوفرمشیا ةروس



۰۳ 
 ۳ تب حج

 رونس وه لاق یتبم هنسهظفاحم رونلوا قالطا هن رنهمو دیس كموفریو ردذوخأم
 رونلوا قالطا هبهغروبق نالوا هدنرلنوپ كنسهلوقم تآو هودو مهدیس یا

 هب یدک ید وب هدننزو نامر.( راثسلا ) رولكزةنانبس یج رود هنک وک كف

 ا سکر هدنزرط هرز ندنبابساكنج هدننزو لورخ وتلا روند

 ع ردلاک دقنم 2 وهو هرونس سل لاقب راردیا سيات هد رلکنج بزود ندشیاق

 ریما ( ریت ) حالس لکوهو رونسلا اوسبل لاقب رونلوا قالطا هحالس هلم ابو
 رقنس هکهدنزو ذفنق هلقاق ( رقنس ) ردیدآ كغاطرب هدننب كل هلآ صج هدنزو
 نطلست هدنآو طبض ابلغت یاش قشمد هکرد هسکرب هدفلس ردفورعم هلا رقشالا
 هناغوط قآ یرلکدد راقنش هدیسراف ردیکرت ظفل رقنس لصا هکر ید جزم یدلیا

 زاردبادیص نیطالس هلکنا ردصوصحم هناتسکرت رردیاربیعت روقنوص هماع هکرونید
 بتک هاشداپ ییدلبا رک ذ كفلّومو راردبا هیمس هلکن 1 یرل هسک ضعب هلببسوت
 ردندنیدحم رقنس ن ح وتف نب هللادبعو یبتنا ردموسیم هدنناونع رقنسق ا هدشراوت

 هکر دندنسیلاوم كرقنس ن ىلع ربما فوصلا یرقنسلا سربیط نب دع هاديه واو
 هکر دندمالعا ینیزلا رقتسو ردشلبا ثیدح عاقمسا ند هزور یسوار یراخ مش
 ( رافسلا ) ردندنلاپر نمهلسلس ییاحا یعیز ردا تیاور ثیدح ندنناکا رازب

 نوا الصا رهجکو هنسانعم رغ روند هنآ هلددشت كيو یرسک كنونو كنيس

 رکشفک لصالاق نعپ فاکسارو رونلوا قالطا هک و رونید همدآ نالوا
 هدهفوک رهظ نوحا سیقلا ءا نن نان ندقاع كولم هکر دیدآ رایعم رب نالوا

 بول هيلا راشم كلم ماما دعب ردشلیا انب ح رطلا بیع رصقر قرهلوا ندبناغ

 رد ان یصق همس روب هدهرثن 7 EY ط هرات نیطالس دیاش هدکدلیا اشا

 راس لوق ىلع یدلیا اقلا هیعاشا ندماب کتک یراب»ب هراجه+ هلیس هظحالم

 هلق هدنتسبلا وح یسهناخ نوعا هعخا بول وا یالغ كنەسك مال جالا ۷ ههحا

 ناسعسا تیاغب ینتفاطلو تناتم لاکالادعب بودا انب بیرغ نصح رب رونلوا رییعت
 عو یشاطر یمن ارجا هب وغ تعنص رب هدانو ی ءدکدلیا ۲
 رولوامدمم هلا راصح "هج هسرونلوا عزت ندنرپ شاطلوا رکا مدلیادیلک هب هان

 .یحمدا ردغو ظیعرب اکی داش هدکدلیا ا یشاط لوا j REST | دعب بود

 یالاب ود رولوا ماماخ "ىذا تعاب هل ارا بو رپ هل رش رب دوخای بوتط

 یمهلیجرب دوخا همدآرب یدلیا ارحا یرافس یازج هدنقح و اقلا ندماپ

 هلی كنيس ( روس ) رونلوا برمض هدنقح راندیا تانا ردغ هدنلباقم

 نالوا هدنتلایا دیعصو ردعقاو هد هبغ یرو هدءربش یرب ردبدآ هب رق کیا ہد صم

 هایم كنيس ( راوسلاو ) هيلوكس كواوو یعفكنپس ( ةروسلا ) رد هلا همه نش
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 آب ولت وفو نوزوا یم
 | لرصت ندروک ذم یاسنعم ردهنتسانعم قلوا هلادررب کاپ وک ۍراهلاد هدنراجوا
 البس سأرپ یا ابسآرپ ۂبح لک هک دلاوتپ ملاذا عرزلا رھمس لاقب ردشلاوا

 هنلاوحاو فراع هنتفیفحو هنک بولپ هفح وهاک ئبشرب هدنزو معج ( ربتسلا )
 یاوتسدلا ماشه ندنیدو ردندباخا یئاوالا رسو روند همدآ نالوا نقم

 ( راس ) یدلیا رذکهدنسهدام ربس هلک كنس ( رینسپسلا ) ردیعما كنب دپ
 رایدو ردیعسا روهشم رهشرب هد هفاسم لحرس جوا هنب رهش لصوم هل رسک كنيس
 لاش رد هسانعم كنك هرس هدانزو هح رحد ( ةردنلا ( ردیدآ هب رق رب هد هب مهم

 هنوکر ورولوا مساو تییافب هکر دبدآ كلوا عونرب هردنسو ع سا اذالج  اردنس

 یبافآنیاف هدیکر تو شوغ هدیسراف رجشوب رارزود قواو یاب ندنآ هک ردیسا رهش
 عیب یادفب هلا كچلوا او مان اغاد هکردیسا نوتاخربو ردجاغآ نیتم یرلکدید
 یذلانا * وبشا كنب راترم> ههجو هنامرک ىلع ماما هک رید حراش یدیا دیا
 * هردنسلا لیک فیسلابمکلیکا + هرصقلا ظیلغ تاباغ ثیاک * هردیح یا ینتمس

 ( یردنسلا ) ردلقگ هدهبانعم ییا نالوا رکذ یظفل هردنس هدنسهزوجرا

 قاو هنکملوا كنعشد هکروئلوا قالطا همدآ لدرپ وریلد وزوای هدشنزو یرفعح
 یا یردنس لجر لاقب هدتنالصو تدش ردیوسنم هروبنم رج دوخای ردیا تافاکم
 روئلوا قالطا هنالسراو رونلوا قالطا هثیش راسو همدآ نوزواو دیدش "یرح

 اش رب یردنسو رونلوا قالطا هتسولمان قو هنل رم قواوقارنمنالوا قآ تیاغب و

 کا کای وک رد هقشب ند هردنسو و رد,دآ كعلوا یراو كوي عو رو ردش

 لاقي رولوا قالطا هناویحو ناسنا نالوا ویو یریا یرازوکو ردب وسنم
 یا یردنس "یش لاق روند هثیش رتبو واو نیيلا ملا یا یردنس لحر
 انعموب یدر یا یردندس “یش لاق رولوا دش هلکغد هئیش رتکو و وکو دیح
 كشوف سنج رب یردنسو رولوا زسقشقای یرثکا هک ردروصم ندنسانعم تماقض

 رب و قدزا یا یردنس نانس لاش روید هن ره نالوا قاربو فاص تیاغبو ردیعا

 تخنو لصتسم یا یردنس لجر لاقب روند همدآ راکب اشو لمتس هدشیا

 نیکح:رتوم یا ةيردنس سوق لاقب رونید هیایدنم روزو نبتم شفلشیریک کڪسمو
 هد هیقرشهد رص مهل يمض كناهو یصف كنها نونو لادو یرسک كنيس ( روہادنس)
 رک ذ هک ردهنسانعم زاطنقس هل سک ك لوبو كنيس ( راطقنملا ) رديرلمسا هيرق ییا

 زنش لاقي ردهنسانعم قلوا ولیوخ نیتج هلیحف كونو كنيس ( رنسلا ) ىدلوا
 نولو یک كنيس ( روتسلا ) هقلخ سرشاذا عبارلا بابلانم ارس لجا
 ندروبنم یانعم ررید هب رک هدیسراف روند هب یدک هک نرم هل _يحف كنءهددشم
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 e | یک قامقج دنا هش رب یر یرادانف قد دو لاک اغوا تمم ۱

 . [قلسحم هجربار ید ا تر قارحا یننمرخ نوطوا لواو روهظشت 0
 ]دی یروایر ندنفوح تعاسرد و لطاح هطروعر ندندامر ییاعت ه ی رول وا

 ندیاپر تردق بیام ردص وصح هناتسدنه روب نم روتاجو رولواءاغو وشن نیرقو
 نالوا طس وتم هدى یرشم هلا عیب نی * كنيس ) رایمسلا ( ینا ردلک د رود ۱

 ج ردهدنل رزم كنوز و رد هقشب ندلالد رونل وا رمبعت ىج ایف هکروتند هن دآ

  ندیس راف هدا رغم - هکر بد جی بم یدنلوا ر 3 هکز ارد ید راسفس کا دو یاس

 زر ۱۳ هکر ديب رعم راس پیسا رهاظ ردموسم هرزوا قاوا برعم
 کل هیشکس لرهدا سافنا فرضو ددرت هدننبب یزبشم هلا عیب یحایم ردك

  تیاعرو ظفح بولوا یلام كنهنسنرب "یشلا راسمسو ردظوملم قلوا هيم ثعاب

 | هکلام یا ءراستسوه لاقب رونلوا قالطا همدآ نالوا ما یک کرک هدننزاظنو

 اراز یرادنایم هکرونید من عام نالوا هدنفلارا تسود ییاو هر
 اک رکیلاوحاو روما كس را یمهلوقم ااو الرت شرا راو 8

 اه زدهراس نوم روالوا قالطا همدآ نالوا هک او قذاح هدابلوا بولی یک

 ۱۱۵ ا کلا قلرایمس ندردصم ندراتآ هدنزو هر و
 كانم رکو یبا تیاغب هدننزو بیلسم هلفاق ( ز شفا )اراتسس راس ا5ا اف

  هدننزو لج رفس ( ردهعسلا ) رطا دیدش یا رقم موب لاقي روند هنوک نالوا

 ۱ شیککو روشد هلسسانت تلاو نیمس یا ردهم” لر, لاش روند هپ یشک زوم
 . نسربهد یک ناب ای لوح رونید ضرا روغلا ةدیعبو روتبد هیهدلب و ضرا عساوو"
 نیمو تضس ادنزو یرفعج ( یرهمسلا ) هلوا ررولوا هارک یرثک | رثدک

 تیا هک یدیا روند هغاررم ینیدیای كنیقاررم مان رهمس لصالاق رونید هغارزم
 0 ردد یرهع جز هلن اک | عارم ریو مکر ھ هدعد یدا رول وا العاو نيم

 خر هلتغلوا العا یخدلوا یدیا راب قارما ید یسهجوز مان هشدر كرون زمو

 ,ردنوتسنم دن رق مات .رهم” ندن ارق هشدح یرهس لوق لع ردوسنم کا قیدر

 .دیدشوتهم هنسنرب اقلطم ردفرصتم ندرو نم ظفل هدننزو رارطبسا ( رار هم الا )|

 ۳ تسار ی قاره هنسنرو دنشاو بلصاذا " یا رها لاش ندد قلوا

 لدتعا اذا دوملا رهمسا لاق ردهتسانعم قلوا روروط بولیکید قرالوا لدو
 :ددذوخأم ندتساتعم تدش ها هنس اعم ۲ بوکو ح كب قل وک ارقو ماقو

۹ 
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۰ ۱ 
 ا ی تو یک ی و و و س

 ۰ وا نایب كراش ردلکد بوس هارماس نالوا یرکید مس ١ كهپس ما یأر

 یا هدشزو هبهح ) رم ( ردل وقم یدلوا بولم لع ا هضاس هدر ادب

 یرلشید راس کی دبا راو یشید نوز وار هدن رغ ] ردیعا كنواخ رب ندنطب هب واعم

 کا الط ر هدن رق نادہه رد و یس هيم باس یدیسغارا 4اوح بون هرزوا

 (:مرعلا ) رددآ یداورب هدشېرق نی ه رو ر !بدلیا یالطا ربع“ نیس 4شت

 (:رعحسلا) روئوا رببعت زولجتوف هکروئلوا قالطا هب یابایب لوغ هدخ زو ھهج رفس
 اذا نا رخ“ لاش رد هنساتعم ىئ وص وح هدوس هدنزو هح رد 4۳

 ندفلشوخ مس لوق ىلع رد هنسانعم مطب فعش هيصف كنيس ( رداملا )تامرثكا
 یک زوک ینامط ندنش دل وا ش.راع مصر فعخ هلکلاا اليسا رام یژوک یاب

 ندنس هش راع راود كاذک رود هنسهلوقم تالایخ هروق هراف ناروک هدن-ه رظنم

 یه, !فعض یا ردامسلا هذخا لاق روند هتلاح قلنغی ابنالوا شراع ندنماپ وشواو

 كح راشساملاو راودلا یشغو رکلانع همسب فعضنمناسنالل یا ای "یشوهوآ

 لف وپشم ها + هرسک یرابع راودلایشفو هد هنس شعب و ردیعج لر ودمت رب داعسهروک هناي

 نولاخرپ ریداعسو رواوا دههانعمبولوا فوطعمهن رزوا کلا نع هروک اک | ھغلوا
 قلوا ضداع مروک ذم تلاح هنسهرصاب كمدآ رب هدننزو را رطبسا ( راردعسالا ) ردیدآ

 نوزوا هدننزو رععقم ( ردعساا ) ریداعلا هذخااذا همس ردعسا لاق ردهتسأتعم

 تسارو مقتسم لپ وط یا ردم قیزط لاق روند هلو نالوا یرغوط بولوا
 روبز ( رودعلا ) م وقیا ردعس مالک لاق رولوا فصو هزوس نیتمو تسردو

 رازوک هدکد ر وکی شن زو تکوش ةبکو ک كن آ هک ای وک روش وا قالطا ههاشداب هدنزو
 روید هلا یس ەد رب بونلناط لزوک رودمسو رد ینبم هتسانم ینیدل وا كاب ه رهخ

 لجرفس باب ( رديملاو ) هلو ( ردنمسا ) نيعلا ةواشغ یا رودمسلا ,ذخا لاقت

 روناچرب یردنعم هالا سنقق نو ول رثکا هک ريد جرم ردیعما هیادرب هدنرانزو
 نوک دعت آ رلیدد رد رولاجرب هد تيه راک رایطمب وشوقراضع رلی دلیانایهرزوآ یاوا

 نددت آ انایحا FET رړد رواوا كاله هدقدقح ندشن ۲ بولوا هدنسهثج هراقو

 بایتیمهلوقم كلموکو هیقلو لیدنم ندنسیردو راردا دیص هداننا لوا رزک بوقح
 ٠ هک اب و كاب هدایز ندعفوا لیسغ هل و اص بودا افلا هعتآ هک دنل رک راززود

 بم هللا شوقنو ناولا هکردوب یرالوق كرللوا لئاق هنسلوا شوقو رولوا
 ددراو یرلکلد شقلا زویچوا هدنراقنم ردشوقرب زاوآ شوخ تیاسفب و شقنمو
 لوک هقدنق وط ۰ رلکلد لوا راکزور بورووا وشرق هراکزور هد رثغاط كکو

 ۵ رلن آ رارولوا عت هنشاب راتخا ی رلشوق ندا عاغسا ر ر دیا روهلظ رءزاوآ نوک

 هک اتو رولوا رب تدم( هتسكي گز ردبا ادغو ذخا یس هناد چاقرب



 دزو ريز ( رس ) ةرمسا لک أت تئاک اذا هيربعس لبا لاش رونید اود

 لیعفت ( رییس ا ( ردنداحتا یدعاسلا نیصلتا ن رییس و ریس نایلسو | ردندیماسا

 ییهنسن ربورامسلاپ هدش اذا | ریعستء رم لاقن ردهنسانعم قملخ*یریرب ید و هدننزو
 "یشلا ریس لاقش ردهنسانعم كمریویلاصقوا ندیای هصاخلوف ىلع كمر ویلاصندلا

 ردپدآعضومرپ هلیحف كنيس ( ءاریعس ) هلسرا اذا مهسلا رس لاشوا هلسراو هرس ادا
 | روند ههقات هدنورو تسح هدننزو روبص ( روعسا ) ردها سيق تن ءاریمسو

 هکردروناج فورعم رلمساو هدننزو رونت ( روس ) ةعیرس یا روم هقان لاقب
 رول وا هدهیلاع دالبو هدناتسکر رواج و روللوا داسا راک روک تق یذ ندنس رد

 هکر ديما یرارهش كنسهفناط هقلالج زسواو ( هرسو ) هدننزو هرونت ( هرومم )
 كرك نکل بودا رکذ هلیناونع ةقلالملا ةندم فلّوم یدبا رارولوا نک اس هدنآ
 ینیدلوا موسیم هدایفا رغج بک ردشلیا توکسندننای هدنناپ فاق كرکو هدارو

 قلوا هدنسیلاش سادنا یرارایدو بولوا ندنموق یراصن یسهشاط هقلالح هرزوا

 بودا جورح هدنس هنس کس ی رکی زویح وا كن رعه حران ردحورشم هرزوا

 هقلالج و رلیدلیا داسف هربا لاعشا هدیدم تدم هدیلاول واو موعه هرزوا سلدنا
 ردقح هلوا هفاطی لک دليا قالطا هقراعاد هدلامش الاح هلغلوا یب رعم هفراعاد یظفل

 هپ هفاطرب ندنموق دوېن هرماسو ردمدآ هبرقرپ نیمرطا نیب هدننزو ءرماع ( ةرماسلا )
 هرکصنداسوم ترضح الثم راردءا تفلاخحم هرلن  هدنراماکحا ضعب هکروئلوا قالطا
 ساسمال هسلوا قجفوط هرلیدنک هسکرتو رارولوا بهاذ هنغیدغلوا ثعب رب

 هثیربو ناشود هنبرپ ردفنص ییا رلنآو رردبا ذاخشا هلبف ینرهش سلباو ررید
 بوزود یغازون ندنوتلا هرکصندکدتک هئاجانم مالسلا هیلع یسومو ررید ناشوک
 هیامورف و معرب لصالا ینامرک یدیا رد یرماس هک یدوې ندبا تدابع کاو

 هعضوم مان هرماس لوا و یدا ندلیارسا یب یامظع لوق ىلع یدبا صح

 رو رع هددنس کیدلیا ماع لق لیارسا یی لافطا نوع رف رد حراش رد
 هدناتسهوک ندنفوخ لتفبوروغوط یسهدلاو ,یدنا رفط نب یسوم یمسا هکیرماس

 لاو ریپ رداف ترمنح ما ینیمهنتیصم ینافناكتءردقم ُهتف یدیشلیا عضو هراغرب
 هرکصندقدلو اهو وشن بودا لافتشا هنسهیرت و هیذغت كموقرم نیما لیربح

 دم اهیلع مداتسا یدلواقئاسو دناف هیهدوهعم هتف هرخالابو قام هنموق بولک
 ردشلنا أ هد هعطق وبسا یانعمو

 لمؤملا باخ و هییرم نونظ * تفلخم ایی بتکی ۸ لفطلا اذا
 لسمنوعرفهاب ریذلایسومو * رفاک لیربج هابد یذلا یسوف

 نمرس ردلیدندشت كنارو یخ كيم کی ماسلا سابعلا یا نی مهاربا ندنیدحتو



 زأ یا ریمس ابا و ریس ناو رم امو رب اتباو رپ ناو ریما عام فال لوقت
 .نانسادو لا )هک هدنزو تیکس ( ریعا ) رابنلاو لیللافلتخاام ینبنادج الا
 تدریج لایقا ( ماسود ) یک حادم روئید همدآ روآ نازو ناد هدنصوصخ

 هنسانعم كلبا تبول هک هدن زو سا ( را ( ردندنس 4 ءاوذا ردیش کلم رب

 رومد شمرف هنیزوک كندآرب رولوا ردم كلذک یدئوا رکذ 6 هت ردردصم
 لاق رد هنسانعم قا الطب دواي قم رفح ب وب وا یزوک لوق لع نر ليم ھيا

 ردهنسانعم قلف راس یدوسو اهأقفوا اهلس اذا لوالا بابلا نم ارس نالف نف رج

 مهسلا رس لاش ردهنسانعم كمربویاص قوا ندایو اراء“ هلعح اذا یللا رب لاقب

 هدر اذا تانا هیشالا ترس لاش رد هنسانعم قمالئ وا توا ااوط و ازآ

 كرردشک بوقاق رام هرب رو ارش اذا رجلا ربع لاقب رد هنسانعم كمعابارشو
 (رامسا ) رامعلاپ دش اذا یاثلاو لوالا بابلا نم ارم” "یشلا رم لاق ردهنسانعم
 یا ارام ال تبرش لوش رود هدوس هقفو نالوا قوح وص هدنژزو با

 دنب هنسن ر هیسودنک هدشنزو حاتفم ( رایسا ( ردیدآ عضوم رب رای و ءالا ربثک

 ريماس یمجج رارید مخ هدیسراف هک روند هسهک او رونید هثلآ نلیردشکپ بونلوا
 هتسخ هک ردیعسا یلکرب كنيرلبانج ابنع هللا یضر هنویم نینمؤملا ما راممو رولک

 ندنسهلسف هبضو ردشلیا بدنت هنتج ز ینیدلوا التم ود رامعلا اتجزاو هدقدلوا

 هدنصوصخ یراو تیاعر كنمسف هود لبالا رامسو ردیدآ یسرف كنەسك مان ور
 نسسح یا لبالا رام وه لاش رووا قالطا همدآ نالوا ردبا ماتها نسح

 تط” و دنوقیاظعو باصعاوقورعقرهلوا زسهلجیهدوک ( روعسلا ) اب ماوقلا
 دندشلا محلا لیلقلا ناك اذا روم لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ نالوا یوقو

 هکلرید نالوا شوشغمو طولحم بویلوا راومهو یناص و بصعلاو ماظعلارمسا
 (ةروعملا)قوذم طولخم یا روم شيع لاق یک دوس شع راق وص روئلوا قالطا

 یراریکس بویلوا كوپلسو تسس یتا كنسهدوک هکرونلوا قالطا هنوتاخ لوش هلباه
 دملا ةبوصعم تناك اذا ةرومس ةيراج لاقن هلوا یوقو دنوقو یلکنرید یرلتاو

 رجش رب ندیراجشا هیداب هلینوکس كيمو ىحف كنيس ( رعسلا ) مل لا ةوخر ريغ

 قلوا ندنعو نالیفم یرجشوب هدنادرفم عیج هاه رد» رس ید رقم E فو رعع

 دانح نة رع” هلمحازا رایدنل وا هيم صاخح#ا ضعب هلکن آو راردا ناي هرزوا

 بیبح نب ءرعم و لاله نب بدنج نب ةرمس و بدنج نب ورع نب ةرمسو بدنج نبا
 رد ر هبات ریعم نب ةرع"و هیواعم نب :رعمو ىربنعلا ورع نب ةرعسو هعير نب ةرعسو

 هراهود



 !باعب و 0 0 دنهو رد دآ رو ها هنندم .۱ هکمو هو ردنداروا |
 وع شب هقشد لدرلن و و ردیدآ هدلب ۳ هد زر ۳ ار را فو رعم هلکعد ۳ 0

 ا تنیس ( هرمملا) ردندنلخاد كراو ین هبزدنکسآ ورا را
 هدیسزاف ردلوپقم هک ردل زیمرب هدننیب داوس ها ضاب نداولآ لینوکس نریم و

 هدنابنا رولوا ریہعت قلرغاپ هرفقو كلولکن ر یاد هک زب هک دیک دید هد رکھ وس

 .دنسانعم قا وا نغان هرف رولوا ردصم و رس و رد نيشنل د نوا نب ریش هدناربل د امر

 ( راریعسالا ) رعسا ناك اذا عبآرلاو سمانا بابلا نم ةرمم رؤ دلولا رس لاقت

 رسا ناک اذا اراربسا رسا لاقب ردهتسانعم قلوا زغاپ هرق كا هدنن زو راربجا
 ساو ردءارمس قوم رونید هیشک فای هرق ردتفصهدنزو جا( رسالا ) غلاب

 ( نارسالا ) نوهغیدنوا شاب قاص كب رووا قالطا هندوس كيف نا 6
 قالطا هغاررم هلا وص لوق لع رولوا قالطا هادخب هلا وص هلیسهشن هش اا

 یادغبو روللوا قالطا هبهطنح ردیئنوم درسا دزو ارج ( رعنا ) رولوا ۰
 ناکبغ روللوا قالطا کاما یرافداب ندنوا شافلآ یکو برشوا لو

 هيلع و ردهلراتعا هربخ شینأت و یک كما یجرخ نلیئاص هدروشراچ هتسانعم |
 اار و روتلوا ریبعت كلوک رولوا نده ردباف قیعاص دوس هکروتلوا قالطا
 ۱ هک ر ديما ی ربة كه کمان لیمو رد د دآ هاب رو ردیعسا ید رز و كنابهص یا ی ۱ ناوفص

 زا ( روعسلاو ) هدننزو سما ( رسا ) ردشل واه دیس ره یوی ترمضح نامش داعس نام

 ردکلیا ید رقالو تب بویمو وا دارم هک رد هتسانعم قعو وا مک دن روهظ

 رامسلا مهو اليل ) ثدح ینعب می ملاذا لوالا بابلا نم اروعسو ارس نالف رعس لاقب

 . لماجورفاب بولوا میاشیلامعتسا قرەلوا د رقم جاش یس ملا ۳ ۱ شالو ماش و

 وراس یی لرماس لبصا راشلبا لاعتسا قردلوا عج مسا یک یک جاح و
 یا ماس اذه لاش دقوارماسو ةرماسو اراعا وا لاق هل ددشت كی و یمض كنس

 سا نوع والا یالفا مو دنيا ات زدیجک تا
 هنسانعم لیل رونید هی هه نتف ( ریسلا ) مهراب سلجف یا ىلا ماس ىق ةليللا

 كيآ هک هنسانعم رمقلا لظ :روسنید هنسوک ارق یا و رونلوا قالطا هک دکو
  هفلوک ارق و رونلوا قالطا هنامزو رهدو ردب رب نالوا هکلوک بویمود ییدنآ

 : رونید هنسلج كرا هک ن دیا تب بوروتوا رهجکو هتسانعم تل روئلوا قالطا |

 " هناسفا هلرب یرب هجک و روالوا قالطا هنامزو رهد دوب هدننزو ریما ( ریا ) |
 یا یری هح رابلا نالف ناک لو رونید هنیرب ره 1 رام دآ ندیا تب رمغ ۳ : 1

 ردیامز دا زه ند ربع" م هدارو رونل وا قالطا هراب و 2 ) رع” اا ( یص



 ۹97 لا هدف کی ۸ نفلا رع و نففالنا حاسو نیلفتا مج ن زلا وذ بعصلا نا ۱

 نيعال ف ىف ماها هاو نیسنمآ كلذ نم منعسا ما نقلا كلذ نم عدنع ما |

 یی ها 1۰۹

 | قوس هدفام نب سقف موفرم هرزوا ییدلبا تب هدنب تک مان ثابت ماشه نبا ماماو
 هم وم یشیدلوا زاسمد هدب دوشم ب ص ةماع هدلاح ینیدن وا لح بکار هدنناکو

 نیتسلا نم ادهم مذا ما نیلوالا ابا تأ ملام رک انا لهساللا اہیا * هدنسانا

 ,یلک هجو هره باسنا بولوا غیلب و میکس موقرم هلکلبا باط هی رابع * نوع
 بول وا بمص یا ۳ ندنسهشاط برف نئرقلاوذ لهجو و یدا ماع هلاقتاو

 لصالاو ردشلوا طبتم ید ییقات هجو ندنوو شلوا رمصم هنس كيب ییاو

 هرزوا روک ذم و )ردا توس هلا یاو اکو کور هاکرد صفر ردنکسا

 پودا چ وز باراد كلم یهاش نارا ردیسهداژ ځد كسوپلیف یهاشداب ایوذقم
 دس هنردب هلکلیا لاسرا و قالطا هنفرط یزد قرەلوا لماس یبم هتلع خم

 یوق تاع دوغاپ ردنکلا هنساتعم مدآ وا ینعا بودیا لج عضو لوص ولا

 هدعب دیس سوردنکسا ینبم هنب رک دلیا مفد ها قاسیص ینعی هلا سوردنکشا

 نامز دعب یدلوا یرفس و ریس هنفرط برغ كلوب و یدلوا رهتشم هللا ردنکسا
 هدنس هکلوا نیصن هلاراد ناراد نالوا یردارب بال بولوا نانو تغ ثراو

 هک ولم فئاوط هلداشرا وطسرا یذاتسا یرلولفا لوا بولوا لوتقم ارادو هبراحم
 زکس ناسکس زویکیا كيي شب ندمدآ تمنح طوبه هروک ذم ۂبراعو یدلیا سقت

 هدنرلهقووم ځ راول سرفو برعو نانو و مور لابو یدلوا عقاو هدنرورم هنس
 دلو" هدهدلپ مان ایودقم ندنراید لیا مور نالوا ریشم هیاوتع نانوب ردنکسا

 نیرقلا وذ نالوا دس "ینابو ردندهف-القو ردنوشم هرزوا قلوا ندنلسن مور و
 كي حوا ندمدا طوبه هلا مالسلا هيلع میها ربا ترمنح ردیریحو ییع ندب رع

 هد هخګ ثیداحا ییدلیا تاقالم هدهمرکم کم هدنرورم هنس جوا ناسکش ژویرد

 ام یی وجا دس هدرفس لوا پودیا رفس هتیرلفرط لاعشو قرمش ةاقاللادعب ردروک ذم

 ( هبردنکسالا ) یمنا هیفلواتامتلاالصا هنی راک دید ردنکسا یععانین رقلا وذ شپ یدلیا

 هدناتسدنه هلم ازا ردرلیوضهروک ذم ردنکسا هکر دعشوم یتلا نوا هدنوکسم میر
 رب هدنلحاش كلوعج رم هدنارباینعی كمطعا رنو ردهدلب رب هدلباب ضراو ردهدلب ربک رب
 هداغ ناهج هکر د جرتمو ردیعسا كن رهش نور د هدلب رب هدنغاجنس دنق رس دغص و ردهدلب
 | کللارادیور ردنکسا بولوا یسانب ننرقلاوذ هدلب مان ناعهاشورم ندنتایا ت

 هبردنکساو یهننا رد بهدي هسیالموا یتسن تذلب ارهاظ هلغلوا موسیهرزوا قلوا
 | هدنیبلح هللا اجو ردیسا كروهشم رهش نالوا فورعم دحر هد هبسصم دالپ

 1 اردعفاو هدر لحیاس هک ردقح وا یرلکدید نوردنکسا الاح رذیدآ هیصق رپ

TA 
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 یرب رهو تحایسو ربس ینیمز یور ید یسکیا ردیع نینرقلا وذو یمور یظفل

 ردمو س هدزوا هلساس وب یسن هدیاسنا بتک ضعبو رایدلپا تیالوو رهش داینب

 تباث نب یطبل نب شود نب سو رظنم نب سمره نب مرح نی سوبلیف نب ردنکسا
 امعلع مها رب نب قهسا نی وصیع نب لفو نن طمرق ن همور نب نوحرس نا

 بتک هلا اقج ةرظن یراریبعت نیرقلا وذ ردنکسا كسان ضعب سپ ردمالسلا

 یاب وب اضعب و یور اضعب ارز ردلک د ربتعم رد ینبم هنب رلذیا دعا ندح را و هشوشم

 یسکیا هرزوا روک ذم هح و اذه حم راردا مهف هفشب یربره هلغل وا ماوسم هلیتبسن

 تسنووزع هنسن یسن هاکو هنسهکلوا نانوب نالوا هدنتالو تن هاکرد صخثرب

 ے راوت بک راسو هدنخترات نم یرلکدلیا لوبقلاب قلت كلوعف 4ج رردا
 یعسا ردلببقلا یریج ندنع ةعبابت نی رقلا وذ هرزوا یغیدلوا تبثم ادکؤم هدهربتعم
 طاطام ی ساع Tal دا نب ددس یذ لاج ن دارم یذ شیارلا ن بعص

 نب راع نب دوه ن ناطعف نب برعی نب بجشب نی ابس ن, رج نب لئاو ن كسکس نا
 سابع نا نایب همر و و رد مالسلا هيلع حو ی ماس 9 دشعفرا ۷ خاش

 لاو ید ندردنکشا هدنقع روڪ ذم ناب یتح ردورم اه ندنرلتیوح

 راذکو تشک یلاع و بودیا انب هرانمرپ هدرح لحاس یدا یور مکح هدنراکدلیا

 قرهلوا حدا هدنرلکدتبا لاوس ید هرابحالا بعک كلذک ردشلیا باوج وید یدلپا

 قحا نب وصیع ردنانوب ونب ردنکسا و رددبارم یذ شیارلا نب بعص نینرقلا وذ
 اوئدح ] هسلمراصح نوکرب ههحو هلا مرک ىلع ماماو یدید ردندنلسن مالسلا هيلع

 رد دوم قباس لوق ییاطخ هلی رابع [ حب كلم نین رقلاوذو بیام امنیدحیف ناف ريج نع
 قلخ هفرش و برغ هح ربا رب بولواقالم نىن رقلاوذ ها مالسلا هیلع سطخ ترموحو

 ا عین ندنلسن هک ردشلبا عضو ریظع راثآ هجنو رفسو ریس كرهدا توعد هناعا
 ردشلبا راعشا هدننایا وبشا منلا شان نن شعروعنب نیص نب یدع نب دعسا برک وا

 دهسلاک هكلل دوللا لک + السم یدج نينرقلا وذ ناك نا

 تره مرک نم امولع نب * الاع براغملاو قراشلا فاط

 دقوتت اهل ةئماح نيع ىف * ابو دنع سما رسم یرب و
 دقرفلاب هرع ةغ رااو * هنامز بعص بعصلا لذا دقاق

 دوعاو هل لا قالى 0, هیاآ تیکحاف روسمالا کح
 او هدنسمر وشم ف یدال دعاس ن یف ندا دا ءاکح تلذک
 ۰ ندا اا

 حایص لک واسم لکد یس ٭ کیف ريج ال٤ نامزلا كمف

 حایرالا بعالم نبوب جلاب ٭* ايوا جا نين رقلا وذ بعصلاو



 شا 218 رولوا ذوخأم ندر رکس هروک هبلالو ندرهت رکس هروک هوا ریشت
 E هاو اروجخ ءاشعلا ق برمش لاقب روند هدول آ راجخو روج هدننزو مانو

 هاشداب کرد فولیفلا نا هيف اليلفو یمسک كلءزه ( ردنکعالا ) ارو
 مجرم ردشلوا كلام هدالب عیجو لئف ییاراد نالوا سرف كولم رخآ ردرومشم
 ردنکسا ننرفلآ وذ هدناب نولو فوسلیفلا نا ردنکسالا هدارو فوم کرد
 ردقفاوم هنپ روق ینیدلوا تاذرب ردنکسا كقيفحت لها هلکلبا مسد هی رابع یو زا

 یواضی هجرک ردرب دارم ندنسیکیا ردهدزیابز هللا یورو ینانوب ردنکسا وو
 راعشا ینسلوا وطسرا بحاص یورو رطح بحاص ینایو موح رم یلحیدعسو

 لوبقلاب حا هدباب وب نکل ردیا طسب ید فالتخا ضعب راس ىلج یدعسو ردیا |
 ینعپ ندایو دقم ردیمورو رد هاشداب رب طقف ردنکسا هکر دوب لوبقم لوق نالوا

 مود رارپد سوفلیف هلبیرعت هکردسوپلیفیمسا كنیردپو ردرلشلبا تأشن ندیلیا مور
 یاصقا كنهیرود یلاوم راردیا ربیعت هبلیف الا هکهدلب یرلکدید !لیف هدیلیا
 هدناونع فوسلیفلا نیا كفلّوم راردبا لقن ینراث آ الاح ردیوسنم هروب زم رد لاص

 هدینور هکردپ رعم رداسالا دوغاپ ردنسکلا ردنکسا و ردخاسن فیرح یععر

 كفوسلیف مان وطسرا لوا اعم نالوا نوطالفا د رک اش ردکعد مدآ وبا هدیناوب و

 تکلمهلا نا رکیب رکسع مدغم هنس شي زووا زو زوقط ندب ریه جرات ردد رک اش

 هرخالابو كنج هلا نمج نبارادناراد نالوا سرف كولمرخآو رفس هرزوا ناربا
 ییاراد ردشلما عضو فیاوط كولم هلداشرا وطسراو لتق یاراد بولوا بلاغ

 دعب یدلیا تافو هدروز روو ردشغلوا راتعا یردنکسا خ را ادم یسیا لتف ۱

 هنسهکل وا سلدا یییا مور ینعی اینو دقم سوللیقسا بولاق هنعابا كلام هافو |
 ىدليا تماقا هدامور نالوا کلا راد كنتکلم هیلاتا بوذیا طبض هحنراو |

 سورطمو ردیوسنم اکا یرهش یک اطنا یدلیا طبض یلبابو هریزجو ماش سویقطناو |
 سوردنکما هکردروطسم هدناهربو یدلوا كلام هنیراهکلوا لیدو ناجی: رذآو هینیمرا |
 التم یدا یوز ثاراد فام ىسەدلاو كرذدنکسا بونید هغاسمیص هدنتغل یور ۱

 لوا نکلا دیلو یردنکسا هدلالمن وا هلکلبا عفد 4۶اسرمص ینتلع رخ ینیدلوا ۱

 ندنس هلیق رج هدنع لوا ردلکد و نالوا ج وجأی دس "یاب یدلبا هیمست ھلعسا

 یدیا نین رفلا وذ یفلو بعص یمسا هکردهاشداب رب ندکولم نانلوا ریبعت ءاوذا
 و دف د نیه هکهشنریدلیاهقنعم ها میلستلا هیلعوانیب ىلع ۱ زا ۱

 ىلا زو زوقط كي هدن ر هایم رد ر ن ندن آ رارید ید يور 7 ردنکسا

 یدرک اش وطسرا هرزوا روک ذم هجو ردنکساو ردشفلوا تابا توافت هنس زکس |

 ۱ ردنکساو ردراو دلتا هدشالوو توب هسا نینرقلا وذو ردد ەغسالف هغلوا
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aN۱ یدنلوا ک دذ زر و شاع قلوا سر لب وکس كفاکو یعف كنيس  

 ؛رارحارکس و هالماذا لوالا بابلانم ارکس ءاالا رکس لاقب ردهنسانعمقمردلوطو

 کسو ردیدا هربس عوار نداشعا نالوا رونلوا لک نیزسکممب عب ندلوش

 بابا نم ارکتس رها ۵ لاش فاقد تاب اف ابا دا یکوا كل ودح و ك رم

 1 دتموط یکوا 2 ر ردا ندا اب رک اس تا )0
 ۳ روکش En هاا یا رکسلاپ رهتلا رکسا لوش روند هن دنب وص و رود

 E ردصخا ندل وا لوق هام حقاو هدنلوق هاتتسلاو رهنلا هی دل ام و كفلؤم رولک

 ۴ لاق ردهتسانعم قاوا نکاس لب هلئاصف ( نارکسلاو ) هدننزو روهظ ( روکیلا )
 یراکزورا ( ةرک اسلا ) تنکس اذا لو الا بابلا نم انارکسو اروکس زا تر
 (نارکسلا ) حیرا هنک اس یا ةرک اس ةليل لاق رونلوا قالطا هبهجک یلنایل نک اس
 ع ورب هدننزو نا رهض ( نا رکیسلا ) ندید[. یداور ,دماش قراغم هم زو لا
 هدناد رفم عیج تابت و ردل وک أم یر هباد نالوا لصاح رده زا مد ره هک ردبدآ تاب

 قوا لوا هدام یاضتقم و ردفورعم رارید یم كاب هنسهناد هک رد رقم هلا ج

 هدهفاسم هلحرم کیا هسصم هدننزو رفز ( رکس ) ردیدآ عضومرپ نا رکیسو ردیلغا

 رک هکردفورعم هلبحف كنهددشم فاکو یم كنيس ( رکسلا ) ردیدآ عضومرپ
 ردقح هل وا صخا هک رده رکس ید رفم روش وا رییعت رشت ید هک هات ردیب رعم یس راف

 : شوخ تیاغب هکرونلوا قالطا هیامرخ هزات عونرب رکسو رونلوا قالطا هنسهرابر
 هک هضراع یر دند قرم اضعب اکا هکردیسا مزوا هنوک رو رولوا ذیذل و
 " ردییطاو كزان كنعاونا رولیغاط یرهناد هلکلیا تباصارولوا ضراع هد هناعور زم
 ( هرکسیا) ردندناقلاو ءامسا هرکسو رکسو ردندآوص رپ هد هیسداق لاه ( كسلا )

 هك غاببصلا كرابلا ن هل دبعو ردیسهیفک دهازلا ىمشاهلا رعاشلا هللا دبع نب دج

 کسو ردفورعم ماما هرکس نب لع وا یضاقو ردد ردفورعم هلا هرکس نا

 ]| رکتس ن سوواط نپ نسح نب یلعو ردیبقل ییرطا ناهلس نب دجا ردند ندم
 | فتک ردشلبا رک ذ هدندادع نیئدحم هدنخمرات یراخم ماما هک ظعاولا رکس و ردد
 ناتص بوراقح رو ذی هکردهنسانعم ذابب هدننزو ناتک ( زاکسلا ) رد هدننزو

 ۱ ردسا یوکس كفاکو ید كنيس (.ةركسلا ) ردقجهلوا ىج هنا رد هسک
 ةركسو تولا عکس هنم و ةو ضيقت ةددش هرکس هب لاقت روند هغلش وخ رس

 ۱ رڪذ رد هنسانعم قعغو هدنزو لیعش ) ریکستلا ( هتشخو هڅو هیدس یا ما

 اذا انالف رک لاقب نوهکیدلیا سفن دن ردذوخأم ندنسانعم ربن رکس نالوا
 [ انراصبا ترکس ] یلاعت هلوق هنمو ردلعتسم هنسانعم قموقیل آ ند رظن یزوکو هقنخ | _
 تسبح یا فیفخلاب ترکس "یرقو تیشغو تیطغوا تربحو رظنلا نع تسح یا ||
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 5 دامب ات یربفلآ ربقلاوناردندیماسا هدنزو ریز ( ربقدو ) .دزورقص( قس )

 1 راس نو ر۶ نفس ویو ربتس نلیرسو ریقسو زدلدنیعبا مبات ربة نب راکبو
 3 ندارم لساوم هگرد روناج عو رب بصف كفافو كنرس ( روقنقسلا ) رد رند

 | ردف راعتم لاو ر وا زم رواج ردفلاب هاب. هجرد هدعأ حح تب 17 ی ردبآ تفت 2

 ۱  ردیا شيعت هدء رقو هدوص رواوا مشکنا یب یک و تاب فیدو ییضف ننککرا | #  ۰

 سبک ورھامو داش هداب ره هی مسک ( راطنتسلاو ( هدننزو رز ) ىرطةلا ( ۱

 ( یرطقسو )هدم كفلاو هلع ( ءار طقس )هنسانعم دبه روند همدآ ادو ع رابو زا ۳۹

 ردعفاو هد دنه رغ هک رد,دآ هری زجر هلی كرمه ) یرطقساو ( 1 رمق القا 5

 نیوخالا مدوربص ند هری زج لوا شود هراس بناج كنهنیفس نالک ندرابکنژ
 ررید هرطوقس هماع ردهدنجراخ بدملا باب هریزج وب رولوا بلجوراد یرلکدید |

 یاپ هک هع روتید هبهودو همدآ نوزوا تیافپ هدنزو یرثعبق ( یرطهقلا )
 .(رکسلا) رونید هبهود شطبلا دیدشو زوایو یرباو رارید ید یرطعقس هیا هددشم

 البوكس كفاکو یصف كنيس ( رکسلاو ) هنیتض ( رکسسلاو ) هيض كنيس
 ۱ رکس لاقب ردهنسانعم قلوا شوخرس هلاصف ( نارکلاو ) هنیتعف ( رکلاو ) |

 | اعم ضيقن مبارا باسبلانم انارکسو ارگسوارکسو ارکمو ارك را نم لجرا
 ۱ رد راتفص ندرو رم یانعم هدنزوناشطء (نارکتلاو ) هدنزو فک ( كسلا )

 ۱ یک یعرص ردیرکسو یک هح رف ردهرکس نوم روشد همدا« وخبر و تسم

 )| یراکسو هليعف كنارو یمض كنيس .رولک یراکسیمچ ردیتغل دسا ونب هکرید ها و

 ( رتکسلا )رولوا رب مجو ٹنؤم هکهدننزو یشطع رولک یرکسو دلیع كنيس رولک
 ههغلابم هدنزو روبص ( روکلاو ) هدنزو فک ( رکلاو ) هدننزو تیکس

 | روکسورکسو ریکس لجر لاقت روند همدآ نالوا شوخرس یرثک | ردا تلالد | "

 |[ هبارش هکرولوا مماو یدنلوا رک ذ هکردردصم هلنیتعف ( رکللا ) رکلا ریثک یا ||
 | نعم ہہ غاب نمی ثوشکوندامرخ هصاخو ارجخیا ارکسبرش لاق رونلوا قالطا | . "

 ۱ قالطاهیش نالوا رکسم افلطوروتلوا قالطا هی یرطدلیا ناخماندناب یرلکدد |
 ۱ کردن لصاعنالوا مرح دار کرد ج راش روتید هيم رم نالوا معو زوئوا
 ا کہن رکسو یبثا ردنارغ لصاح نالوا لالح لواوردیلباقم نسح قزر
 ۱ |. گە نسانعم قلو رولوا ردصمورونلوا قالطا هماعطو هنسانعم لخ روش وا قالطا

 | کد مت مثخو قاداطو "التما اذا عیارلا بابلانم ارکس ضوحا ركس لاق ردزاجم زا
 طم :E ( ةركلا )ظاغو بضغاذا هيلع رکس لاقي ردلعتسم هنسانعم كلا | ۰

 ۳ روم فاد لالخ رولوا ا .یادش ردب راکدد هجولد هکردیسا ||

 رد
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 تیاعرو یالصاو ماق هدنرزوا كل هنن راي كشياربو رونید هنالوا ورپپ و عباتو

 كنمس هقان هصاخ كلذك رونبد همدآ نالوا موادمو مدقم هنصوصخ یرایو

 روند همدآ كزاب و فیرظو روند همدآ نالوا دیقتم اد هدننراظن و هدیاغرو رام

 یا ریسفس لجر لاق رونید همدآ تسد هریحو رهامو قذاح تیاه هدنتعانصو

 راذکر اکو دیلح ریدمو ریدمو هتعانصب قذاح یرقبع یاریسفس وه لاشو فی رظ

 قرالوصا هکروشد همدآ انادو قذاح هدیقسومو تاوصاو رونید همدآ نامرهقو
 راسو هیفسا قلعتم ءرومد كلذک هلوا ماع هرزوا عاقیاو راودا ینرهبعشو

 هدایپ نلیردنوک. هریریو روند همدآ ندا ربیغو قرف بولیپ لزوک تیاغب ییایشا
 هصجویو ردیپ رعم كيپ هک هنسانعم جف رونلوا ریبعت یعاس هک رونید هغالوا
 رولکهسمافسو ریسافس ج راردا فلع ههود هکروتید هغلتوا تمدرب ندراپو
 ریبخودانو قیاف هبهلجو رهام هدصوصخو نفره هلسک كنيس ( راسفسلا )
 بوکس كفاقو یصف كنيس ( رقسلا ) ردهیمور تفل و و هنسانعم ذبهج رونید همدآ

 كلذک ردرلبقاعم هنبرب یرب داصو نیس روند هناغط رقاچ هک ردتفل هدنسهلک رقص
 رد هنسانعم قلق هدرز | هلقفای بولاچ یک یک رک شنوک یدوجو هک رد هننسانعم رقص

 ادن وزو هتذآو اهرح هتحولاذا لوالا باسبلا نم ارقس شا هترقس لادش
 یا مرحلا ىلع رقسب نالف لاقب ردیا رقس ییرح بحاص هک ردلمعتسم هنسانعم كلپا
 دندیهاساو بدلا یا رقسلا انلک | لوقت :روشلوا :قالطا نمکی رقشو ةا دوش
 رقسلاوباوسادع نب رقسو نیسح نب رقسو نجرلادبع نب رقسو میحرلادبع نب رقس"
 تبسن رولوا قالطا هرفاک هدننزو دادش ( راقسلا ) ردرلتدحم دادربن ىح

 اباد هرلنایلوا قتسمو لو نوجبدقای هنهج را ینسفن یدنک دوخاب ردهدژوا
 برضا روقاصک ای وک رد هیانعمو ید راقص هک رونید هیسک ندا نرو نعل

 "( روقاسلا) نيقحسملا ریغلناعل یا راقس لجر لاقب رولوا شلیاقرح هللا روقاسو
 رح یا ددش روقاس سعل مویلا لوقت رونلوا قالطا هکلیسا كب هدننزو روفاک

 هنسهد وک كنمسف كشا هلکنآ بورد رق هدف آ هکر ونید هب ییلغاد رومد لوشو

 رقس وبشاو اهن یلاعت هللا اذاعا ردندنساعما نهج هلنیتحف ( رقس ) راراصب غاد
 هدراصب كفلوم"ردفیصنم ريغ هل رلشلع لعف نزوو تیلع ییعی ردهفرعم یس

 هدهکمرقسو رشلوا بهاذ هنکل هم راضعب ردذ وخ ًامندروک ذم یانعمهروک هننایب
 نالس ( نارقن ) رددآ لبجرب فرشم هعضوم ینیدلوا یرضق كنهنلخ روصم

 ردهبرقرپ هدنساضق سوط هدننزو ناورهن ( ناورقس ) ردیدآ مضومرپ هدننزو
 روند هنح اغ آ امرخ نالوا هرزوا نالیس اد یرمکب هدننزو با رحم ( راقسلا ) ۱

 یباغ آ امرخ هلرسک كنهزمه ( راقسالا ) اهرقس ليسي تناکاذا راقسم ةلح لاق |



NEES 
  ۳ 1 ۳ا ۱ 3

 ا 1 اذ

 هدمب لاح رالل ج رخ اذا عبارا ی ا رفس و هسانعم
 ۱ E ANE یسلوا فثکنم ندناکم یدلوا لام"-ا قرهوا مسا هساتعم هفاس |

 هيرا راهن ضاپ نالف هیقب زونه هرکسندکد لیا بورغ شاوک رق-و ردسشفاوا
 عضوم رب رفسو سما بیام دعب زام)ا ضا هیفل یا رفسق ان ر لوقت روند |

 كده نب دیعس ندنیه اب نيت ) رفسلا وا ) ردپ دآ هر «دنساضف نارا

 هح رک هدنازو رقشا ( رفس الا وا ( ر دن دعا اب عابا فلانا ن هقادبع و ردیسهنک

 ا ثیدح تیاور ندرت روح هنع هلایسر ىلع ماما یغدلوا نیکو |

 هيم ردش وم لماف مسا ندرافسا هک هدنزو هن ع (ةرغملا ) ردلوپم كل

 WE لایموف و هكیطمیا ةرفسم هوجوو هجو لاش ردهنسانعع
 قلایهو :رلا :رفسم قال لاق رووا قالطا ةرطا :رفسم هب هقا نالوا هيلا
 لارموق نالوا لروف ون یرلید كنب ریون هابهص اتش هایهصلایع تعفئرا
 اش و رول وا شل وا لغآ هلغل وا هحزآ هعخا وا عفن ی ندنآ یرج هلکغ د هب هان ۱

 لزغلا بك رونلوا قالطا هنفم و كلا هدن زو هم ظعم ( ءرفسلا ( رد روی 2:

 ناكف ندلاكمرب هذنازو لاتق ( راغنلاو ) هدنزو هعافع ( ةرفاملا ) هنساتعم |
 یضم اذا ارافسو ةرفاسم اذک دلب ىلا رفاس لاقب رد هنسانعم كليا لاحت راو ريس هرخآ |
 رد همانعمو ید رفسندیئالث هج رک هرزوا روک ذم هجو هروکهننای هد راصب كفلوم |

 ندن آ ناکمو ندنناکم رفاسم یهجو تكصيصخح هب هلعافمو ردروعهم نیرصت نکل

 نالف رفا» لاقي ردلمعتبم هنشانعم كلوا هرفاسمو ردینبم هنسهقیقد قلوا فشکنم

 ح ابرلادا برملا لوقت هنمو ردنرابعندنسهلیارح راکزور حایرلا : رفاسمو تاماذا |

 نطابوابص ینمی همح بونلاو رودلا هتدساام رفسن ابصلا نال اسب اهشم رفاست
 بوروس ثكیطاب یلیابص ردهدنسهل رغم ج افراوشرا هلتنن هرکیدکی د یرللب سودل و ۱

 پو روتک ندیروقرا یک ج اغراسودلو فشکب وروکسو وربک یراذم یکید روتک |
 هثسن نالوا .نالوا هدنزو كنهئسن رپ «دننزو لاعفنا ( رافسنالا ) ردیا ماطاو ف |

 سا aa رفسنا لاق رد هنساتعم قلوا هدانک فن وا لئاژ

 || تبهذاذا لپالا ترفسنا لاق ردلمعتسم هنسانعم كليا تعزع هفرطرو |

 ( یدرفم كلونو هنسانعم راغص رونید هرلهنن كحوک هدننزو رفع هیج ( رعقسا| ) |

 | هکردهتسانعم راسمم هلک كنيس (ریسفسلا ) رافصیا رعقسرذ لاق ردلک د ع ومس |

 رولوا بيس هنه وق و رازا هدو یرزبشم هلبا عیاب ردهسک ناتلوا رابعت یحایم ۱

 ۳۰۵ ی

 3 هکر ید جرام ردهي س راف هروب نم تغلو رد هدنماقم كنوز و رد هقشد ندلالد و و

 | راسپس رائفس كلذک ییرعم راپس رایو ردهوسم هدشاونع راضس هداهرب

 أ هلسانعم مداخ روند هراکتدخ رسنا و یمتنا رد <> ورشم هرزوا قلوا نرد



 كلام نزاموتب هدنس وش رف كامض و ما رافیذ هدنندب هنیدم ها E ب هدننزو ماطق ۱

 هلوکر ب ندنرلتز برع ناوسن هدنن زو هنیفس ( ا ( رددآ وقرب هدندرو

EGیسل-بق یطهریفسو رولوا ید ندشموکو ندنولا بولوا یلکلیا  

 : هنیهج ( هریفس ) رددآ عضومرب هدننزو ریبز (. ریفس ) ردیدآ هیحاترب هدندالپ -
 منا هک ردیمج كرفسم هدننزو سلاج م ( رفاسلا ) ردیدآ كغاط مصایرب هدنن زو

 ههحو رفاسمو ههحو رفسم نسحاام لاش هنمو رونید هرب قحهلل وا فشک ردناکم

 نئاشعلا نيب هود هدننزو لعف ( رفسشا ) هتم رهظياموهو موهوحوو 1

 ترفسف لبالا رفس لاقي ر دیماه قلنیدآ زوله هکحرد هنسانهم قمالن وا 9

 نکیا راو یسهسیقب قانیدآ یو مدآ رب و تعرف نئاشعلا نيب اهاعر یا

 یر اهلا ضاب هسیقب یا رفس یااذا لحرلا فت لاقب رد هنسانعم تک

 ندرفس نالوا ةتسانعم ربا ردهنسانعمقلوا و ات زهر مد رد كەد وکو

TEE ۱دلا: رفست لاق  Aمدقا ندر لوا ثوف هیلکلاب شتحاح مدآ رب و  | 

 :نالوا هنسانعم راه ضام يق نام د هنس انعم كلا راک بویه ر حاق 'ندلا ,یرادقمرب ۰

 ۱ كناوسن نوحما حوزو Rp اذا هتحاح ¿ نم اش فست لات رو وفات ند رفس

 2 , مداربو نه فشسا اذا هاییالا رسد لاق رد هنسانعم كابا تام یتسوله رهح نسور

 بلط ی رادقم تصذن ندنولطم قح یسهل وقم تدد و ناعض نالک مزال 2 مک لرخآ

 , نسومیظع تلقت كند سکلوا هلا اضر هنفصن نامه هک ایوک ردهنسانعم قلف

 هلق هلتناک ةمبتنم فصللا هدنع بلطادا * الف رفت لاقب رولوا شلیا رافسا |

 لوق لع ناوسد هریک باتک هایت كنيس ) رفسلا ۱ ردهدنن ز و باع لبق هداروب 1

 قرهیلوا دیقم هدامرپ داع كفل وم رود هورح رپ ندنسا هجا فی سش هارو " 1

 ندا ق یدیف زنا (ل اغ هدار و زول وا ج_ وتفه لوا هيلا هسرونلوا مد

 ییدلیانایب و رافسا یاالاکشاو قیافح بودا سصح هناتک یکلاپ هد راصب وردطقاس
 قالطا هل و رح تار وو رولک رافسا يج ردشا مس در هرز وا قاوا هویت ثعاب

 if ارافسا لمع راجا لثک اهولمح 3 دی روتلا | ولج نیذلا لثم 1 وپشا رلن دیا

A!بتاک هک ردیعجب رفات هدننزو ه ررب ) هرفسلا ) رایدلیا قالطا ءانب هاچ  

 قم زای یزاب هدننزو رفح رفس هکر د ت راتش ردکعد هتک هرفس ساپ د رد هنسانعم

 تاتکلارفس لاق نوهکیدلیا مارم نییتو مولع رافسا ردلعتس هدهنسسابعم
 هت هکئالم نالوا کم هکلیا اصحاو تتک و طرص یدابع لاعا ۰ رفسو دیک اذآ"

 هنس هک که ۳ هررب مار ۳ رفس یداب ۱ وبشا هلکن و فوم روئلوا "قالطا"

 ردرافسا ی ردعسا ۳2 هفاسم عطق نف ( رفساا ( ردّشایا تراش

 الا ج و رخ ندنناکم نوعا لاحرا هتم” رب رد ردصم رفس لصالاق رد ۱

O EC 



 f ۳۱ ادهام ند رالوپ رول وا رعت قلهدنور هک روت د هب 4 سا یراکدروک 4

 نوهگیدلیا هازاو فدک ینکلیکمء زردا طبس هلکدآ یمودزواب بو رب بب
 لواو رولک راو هلی كنيس رولک رفسو رواک هرفسا ىج ردسا وا اس
 رولوا یان*ردصم ندا 4عافمو رافسو ردهدنرب قول وص نالوا دنګ كام تآ

 ردهنسانعم كمرولع قلهدنور هور كد هک كن مه ( راذسالا ) رک دا |

 ردهنسانعم یانیدآ بوایحآ یر حابصو ارافس همنالع لعجاذا دیعبلا فسا لاق |

 هناف رعفلاب او رفسا ] ثیدلا همو حراشلا لاق قرشاو ءاضااذا من. رفسا لاق

 هدنماکنه يرومظ یناتیدآ بولوا لئاز سلفدارم ندرافسا هدن و [ رجالل مظعا
 زایساو ردشاوا لماع هلثیدحوب یرلتش- مظعا ماما ردکلبا می ةولص یایآ
 رفسق لخداذا لج را رفا لاش ردهنانعم كم مک زا ینلندآ ح اپص
 زاسناذا ةرجشلا ترفسا لاه رد هتسانعم قلوا شلکود یراقاریپ ڭا و حلا
 برطا ثرفسا لاق O تدش بوغیز ۶ لادح و لا وارمقس اهقرو

 سب یدنلوا رکذ هک ردلمصتسم هنسانعم یاو كنج یسئالث كلوب تدنشا اژا

 ردن ر٤ زام ندنسانهمرا باهلا دوخاب رولوا نوحما بلس یمه كنس هکر اقع
 ردهنسانعم یقغاط یاهدورب ههود یدو هدنزو لیعنت ( ریفسلا ) رک ذی

 الالف رفس لاقي رد هنسانعم قهاللو ؛فس یدآرو هرفسا یعع ریعبلا رفسا لاقت

 یرتا قلنبذپآ زونه هک هدنب وای هلماشخا یییشاومو باودو رفسلالا هلسرا اذا
 هدارو ریفسلاقو نئاشعلانب اهاعراذا لبالا رفس لاق ردهن-ادعم قمرایوا رولوا

 حج هک اي وک ررل,عتسم هنسانعم كم ردنل ولع یشاو رد رو م تقو دارم ند ریقس

 ید تنس ( رفسلا ) ابملا اذا راتلا رفس لاقب۔رولوا شقلراب بوجآ یک یرپ

 كموق هدنزو هاتک"( ةرافسلاو ) هدننزو هراظن ( ةرافساو ) هیوکس كلاقو |

 هننایمدفاط یکیا نالوا یرادفانم هرکیدکی دارم هکردهتسانعم كليا حالصا یتا |
 ندکلیا لدشؤخ هلا هلازاو فشک ینراترفانفو تشحو بودا تریعلیاو قلیحایم |

 لوالاو یناثلا بابام ةرافسو ةرافسو ارفس موقلا نيب نالف رفس لاقي زدنرایع
 رعت یل یاو یحایم هکردفص و ندروک ذم یانعم هدننزو ریما ( ريقلا ( مما

 ردلغاف ینعج ریفس هدنو لوسرو طعم یا موقلا نیب ریفسوه لاق و
 لوقت ردلوعفم نعت هدنو رولوا قالطا ها رب شش ود بولیکود هر ندحاغآو

 هجكو رددآ عضومرب ریفسو رججشا قرونم طقسام وهو ریفسلا كاد فلعا ۱
 ردقج هلوا یاکنه نیاتعلا نیب هکرولوا قالطا هنن را | قلتیدنآ نالوا .دشاناوا ۱
 هرونن ( :روفسلا ) رولوالقیلف كي هکر دیدآ قلا عونرب هدتنزو روت ( روفیلا ۱

 ( رافس ) یدنلوا و هدنلحم که ر دیس هتفم زو زای هک رد اس اتام هرویس هدنزو



۳ ۳ 
o E 

۷ 

 رفاتس رفسو یبننا ردسلبا رکذ یخد فلوم کهن یدللوا لاصتسا قرهلوا مسا

 اه E یا
۳ 3 

 موقلاش ردیک بحاصو بو و رونید هرایشک ندیک هرفس رولوا مج ندنظفل

  رافسورافسا سپ رفاس لحرو رافسو رافساو ةرفاس موق لاقبو رفس ووذ یا رفس
 قلهدنورب هنورب كنهود رفسو رد هل رابتعا تعاج هرفاسو رد رليعج 2 رفاس

 یرب حابصو ارافس هللعجاذا ارق ريعبلا فنا رفس لاقب ردهنسانعم كمروع

 یدش كلاتقو كنجو قرشاو ءاضا اذا میصلارفس لاقي ردهنسانعم قمراغا بولجآ

 تاواذابرطا ترفس لاش ردا یتسف هند انعم قعوطزو هغنلسا وب بولوا فرط رب

 ییعب اههح و نع تشک اذا ها ب رفس لاش رد هنس انعم قجاآ یس ەر مح نولاخو

 ادا مغلا رفس لا ررلينسم هنسانعم قعاص بویلت رآ یتسهدن نک كنەنسنرىو راجا

 دک رک حالصا قن سا رد هبتنانعم مزاقس و قاب
 یاةرقسملاب تیبلارفس لاقب رونید هی هکروپس ردتلآ مسا های مک كيم ( ةرفسلا )

EAرفاسلا ( اه تام ده رونبد هب ید روس هد زو همام ) هرافسا ۱  

 را تدوو رفسود یا رفاس لجر لاش یدنلوا رکذ هک هتل روند همدآ نالوارب رفس
 زولک رافسو رافسا یج یدنلوا لامعتسا قرەلوا مسا یردصم لوا فی صت لعف

 فدک یا هک ایوک رونلوا قالطا هلآ زسهلح هحزسنا یسهدوک فاسو هدننزو راصت
 ۲ اذا همعش رفس لاش ساسالایف لاق ملا لیلف یا رفاس سرف لاش ردشش وا هلازاو

 زا هحولا رفس نالوا رک ذ روند هنروع ندا فک نو اد رفاسو بهذ”

 زا [عهح ونع عانقلا تیک اا رفاس دارا لاش رد صف تا نایت اف

 جد طتعاجم نالوارب رفس ( ةرقاسلا ) رک ذیساک هتسانعم بتاک روند ا
 نکیو نطو هد رغم یاصقا هک رد _یمسا هق رفرب ند هفاط مو رو یدنل وا رک ذ

 الول ثیدما هنمو ردشلوا هیمست ثعاب هک ایوک یرلقدلوا دیعب كب ندسان هل رلابا
 مولغوتو مهدیبل هل اك مورانم هما یه و سما ةبج و معمس :رفاسلا تاوصا

 نالوا ردبا تحایسو رفس قوحكب هدننزو ربنم ( رفسلا ) مملع قلطا ب رغاا ق

 ناقتنالا سشکیآ رفسم لحر لاش ودل | قول نوا قتساک اب وک روند اک
 لاق ردهرفسم یراثنوم رونلوا قالطا هیشک اناوت لقنایط هدناب رفسو سو

 ییدلیا باععنسا دل رفاسم هلی تنیس ( ةرفسلا ) رفسلا لع یوق یا رفسم لحر

 د وّهعم یرلذد راص ماعط ی جعل ردذ یاش ندي و دلتا رفس روند هنماعط لو

 كو فاسم نداو وام ندنو هلیس هقالع تیام و تیلاح قالطا هرفس هب یرد ی رکد

 3 1 ردیک هلغل وا ندنیشم یرلفدای هتل ۲ كماعطو یرلکدرولوک بوراص ماعط

 رییعت ه رفص هلا داص هد.ءاس یدنل وا لاعتسا یالط الا لع هدعن تونل وا لایعتسا

 كنس هود تبوزود نارد دوخات ندرومد هدنزو باتک ( رافتسلا ( رونلوا



 ] هساسقاوا منم را f 2 وو مش و اولمتشا سست
 e ) ارش :E مكا رعتسا لاقب ررلعتسم
 ود هدنن لو دلم ) رعدملا 2 اذآ راثلا ت رعست لاش رد هنسائعم قاب شت

 یک شاپ یراپ و كناروا هک ای وک رووا قالطا هن رب 3ردجنا كف رر وف كنحف
 0 0 ع دسم دب من کک 6 1

 ةرمسو ربع رثب لاقن رونید هی وف نالوا قوج كب بوس هاه ( :رعلاو ) ا "
 یا ربعس رەس لاق روند هثیش زوجاو رک یا ريم ءام لاقب و ءاملا ۶ ہا و
 روئید هرهنسن یمهلوقم علنا ناقح ندیادغب کر دیعج كربعس ( راهلا ) صیخو 1
 نآو زنم هنم ج رجنام یا راهسلایع ماعطلا يا لوقت یک قوم رف و هحولدو ناوز 9

 هفو رعع تاب اوا اس : كيکک هدنز زو رفعح 4.۱ هیفوف یاب ( ( رعلا ) هوقو 2

 ید یربپدونرآ ورا و هبعن مس قردلوا یرع هنسیاتسبو كیکک هنسب رپ دود 3
 سبئام هن طفل ر رد دالعا یا وا مد هد ونع رص هلا داصو رد دع ون ۳+

 ( یزتعسلا ) هلوا شفلوا ماعا كرت اص وم ردلکدربتعم ماعا ریز نوجا قماملوا
 مجرفم رطاش یا یرتعس لجر لاقب رونید همدآ قارقشو رطاشو نش 4تن یاب |
 رک یربعس و ییا روند هبر وع یز ی مه. نر ییطصم یراق رد |

 عاجش مي رڪ یا یرنعس لجر لاقب رونید همدآ نالوا ردابیو عیجش پولوآ |
 كنهمضم نیغو ىت كنيس ( رغلا) ردیفل یربجلا بوقعی نب فسوب ندنیدحم و |
 هافناذا ثلاثا بابلانم ارغس *یملا غس لاقب ردهنسانعم كلبا ديعبتو قن هيوكط |
 ا رفس تیبلا رفس لاق ردهتسانعم كمرویس هک کم كنافو یصف كنيس ( ,فبلا ) |

 ءاطغ ند هنسن رپ یسهداه هس هروک هتنای هدرناصب كفلوم هنک ادا ياقا بابا ۲
 نع ةماعلا رفس ردص وصحم هنایعاو ردعوضوم هنسانعم كليا فشک یهراتسو اا ٠

 *یناعمو ردصتخحم هنول ردندنباپ لاعفا کزاقساو یک هجولانع راک ا رفسو سارا | ۲
 رفاس لصالاق ردندلابر "یاسا رفسو نیا رفق فتم ندرلن |. هلتتسانء ررب هراس . ۱

 هلیحف هدرا نکو ینوکس كناف هدیماساو البا لامعتسا ع هدعب بولوا هنساتعم _

 رةسو ردندنيعبات ریست نی رفس رولوا شمالوا لع ۳ کردم رع قلوا | +

 رولوا ردصم كلذك رفسو ردم ما یردب كئدحم مان فسو یکم هلا ضيفلاوا |
 ترفس لاق ردهنسانعم قجآ بوردلاف دوخاب بوریص ندنزو كديشرب ییهتنرب |

 اذا "یشلارغس لاقب ردلمعتسم هنسانعم ققغاط و هتطشک اذإ ءاعسنا هجونع ميقلا خیرلا

 یج نوجهغیدلاق ندهنسن نالوا هلازاو رفس رونلوا قالطا هناشنو را رفسو هقرق

 روند همدآ ندیک هلو ردردصااب هيس هک رولوا هنسانعم فاس رفسو رولک ووغص

 یردصم ردزوع# قیرصت لعف ندانعموب هک ريد حراش رفاس یا رفس لجر لاقت

 ۹ ا



 ۴۳ وجفیدتغاط یثتآ ردشفلوا هیبشت هبکسوک هنپ هوا ردیا عضو راومه انو قنغاط
 رع ردندیماسا رعسمو هلربض الو ةقرفتم هیاوق عطب ناک اذا رعسم سرف لاقب ||
 روم هک رولوا هاکو ردیعا یحش كن هنیبع نب نایفس هبا. یروت نایفس مادک نی |

  دوخای راردیا لاف هنیرلفدلوا فاضم هک ایوک راردبا حوتفم الافت ینرلم كنناتبهو
 و روفاک ( روعاسلا) زرا لاش هب ]ر لوط هک د دی نو

 لع تفرعم كنس هفناط یراصنو روند هشت او روند هرونت و هنورف و هغاجوا
 | هروک هننایب كحراش ردقح هلوا یرلابطا سید هک رونید هنراوشب و مدقم هد اط
 ) ةرارعسلا ) روند هیسک ندا دقش یژهتسخ ردینابیم هک رداروغاس لصالا ف

 یسهرانتسا روئلوا قالطا هتتقو حابص هلی كنيس ( ةرورعبلاو ) هل رسک كنيس 3
 نده رجب كشن وک و چا یا ءرو عسلاو ةرارعسلا تقو هثسا لوقت هلیسهظحالم

 (روعشلا)راردا ریبعت هرذ اک | سا هک رونبد هنعاعش ندا دوش هب و را ند هجابو

 "ید هسلوط بونوط یک کرک یراق هکروللوا قالطا هیسک نابنیاو لوک | لو

 ۲ کینلپا لکا کوک ردالتم هرقبلا عوح هل داعم هلوا صیرح هماعط لکا
 | || لکالالع صیرح یا روعسم لج لاق رولوا وع هلااېنشا شت آ هدنس هدعم ماعط
 دیس ةرعسلا هذخا لاق رونید کوک زا ER هرعب ( ةرعسلا ) هنطب "یه ناو

 | یولع شن هکرونلوا قالطا هنغلروهظ ونو هنلوا كنهنسن رو كشياربو لاعسلا یا
 || هللاعف ( نارعسلا ) هتدحو هلوا یا هیابش ةرعس یت هلعف لاقب ردیماکنه یدح یک

 ا ۵ ارم سرفلا رع لاقي ردذوخأم نرات رعس  ردهنساتعم تم وب هک
 ۱ زا لوش هدنزو رجلا ( رعسالا ) ردیسا لحر رب رسک كنيس ( نارعس ) ادد
 ۳  بولوا یراع ندمعتو ےل یسهدوک و نوزو تیر تیاغ هکروتلوا قالطا همدآ

 || ددقجهلوا مدآ یروقپوق یک یکسوک هلوا رولوا نایاع یک بوج یراربکس اجاچ 1
 | نارجیا ن دئرم رعساو بحاشلا بصعلارهاظلا متللا لیلقلا یا رعسا لجر لاقي |إ _

 لوق ىلع ردیقل یسهلوک كنهسک مان ناحوص ن دیزو ردسقل كرعاش مان عملا
 ردرلدحم ورع نب رعساو یباتلا لیحر نب رعساو قعلعا رعساو ردهابا همجمو

 ( رعاسلا ) ردهرعاش رعسا تش هیفص و ردروهشم لاک ا یرصیلا رعسا ن لالهو

 قالطا هنب رار قیصق كناویح و كناسنا ردهدنزودعقم کردند رفم كل رعسم يصف كيم

 .هرعاسمق برطاذخ |لاقی نوچغی دنا بوهجآردقج هلوا یراج | طوب وقوقهکر ونلوا

 50 نیت ابد جا کج ھن
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 7 . قاشب ندنررب قیصفكنءهود یضرح زو | هدننزو لاعتفا( راعتسالا )هطابآ و هعاف را یا

 زا رد هنسانعم كفلولع شن او هیعاسع ًادتسا اذا ریعبلاقف برا رعتسا لاق ردهنسانعم
 پولاچ هوا یرب یک ولع یبهشاط یغواو تدقنا اذا رانلا ترعتسا لاق

 صوصللا رعتسا لاق ردشلوا نمد وه شم هد زاج ف رط ر رلعتسم هنسانعم ق داچ

 ۱۳ !ym بس 1



 E 7 قلا وهو ملا صخر 9 :pf, is ات ا وو ردراعسا
 || روظنم رمس واو ردن دب تا شعبلآ دنم لودلا رم رددیماسا رعس و نما هیلع

 هدن زو لیعفت ( ربعستلاو ) هلرمک كنم مه ( رامسالا ) ردفو رعم رجاد هب نب
 هو مسو هو عسا لاش رد هنسانعم قناص بول آ خیار هرزوا ینیعم حر نە ست

 لا ع ر شرب رال و رامسا لصا کرد حراش رعس ىلع «وقفا ا ۱
 ردهنسانعم كامردنل ولع یشن او رعسلا مضو اذا ریمالا رسا لاقي رد 3

 یخدو بوكس كنيعو يضف كنيس ( رعسلا ) اهدقوا اذا اهرمسو رانلا رعسا لاقي
 ثلاثلا پابلا نم ارعس راثلا رم لاق رد هنسانعم كمردنلاولع بو رلبوا یمن

 هیبت تبراقم هک نالوا لولعهو اهلعشا اذا برا رعس لاق اذکو اهدنوا ا
 لاش رر)زيتسم ها انعم كهردتبا تیارس هربغ یپس هبر اس تلع یک مانجو برج

 ردلمتسم هنسانعم قعالوط ینسهروج كن هنسن ر و اهادعا اذا هب رج لبالا ریعپلا رعس 3

 یا هرعس نرعسال لوقت هنمو یک ینیدنلوط ینفارطا كدتآ هک ناقب ۳21

 ,د هکلیسا هدننزو بارغ ( راعسلاو ) هلی كني ( رعسلا ) هفوط نفوطال
 یا رعسلا هذخا لاقب زونید هکلولد رعس و رطا یا راعسلاو رعلا همش لاقت " 

 بم تا صاخ هک ردهنسانعم مرق لوق لع رونید هفلجآ راعسو رعسو نون لا
 رعس و مرقوا عوج یا راعمو مس یب لوقت ردنرابع ندوزرآ و اشا نالوا |

 (رعسلا)یودعلا یا رعسلاب لبالا تب رج لاقي روند هنللنا تیارمم هرخآ كضرمرپ 1 1

 هدنشنزو فتک ( رعسا ) ردزاجم هلج رلانعم وو رونید هکل ولد ید و نت |

 ( ریعسلا) هدننزو یرکس رولک یرعس یمج نون یا رعسلجر لاق رونید هبولد | "
 هنیولع كشت او رولوا قالطا هشت [ اقلطم ردلوعفم ینعء لیعف هذمتزو ريما

 ردقجهلوا شن آ شفلولع دوخای شعای هکردهنسانعم روعسو هنساءعم بهل رونید ا
 هدننزو بز ( ریعس ) رونلوا قالطا هشت[ ید و هدننزو هروعان ( :روعالا ]

 ( رامسلاو ) هدننزو ربنم ( رعسا ) ردندیاتا ءادعلا نب ربع و رديسا كص رب 1 ۲

 راثلا رعس لاقب روتید هیکسوک كجءریدلولع بورچنوا یشتآ «دننزو بارم
 اوعتسا ر ارغا یلاتقو كنج شنآ هلتیسانم ویو هبرعنیام وهو راعسلاو رعملاب |

 نکا برع, رم وه الا روتلوا قالطا برح رحیم همدا ندیا لاعشا ردا 8
 دوللوا قالطا هوپ نالوا ددشو تڪ” لوق لع هوي نوزوا رعسمو ا ۴

 ۰ اإ هتآ لوشو ددشوا لیوط یا رعسم قنع هل لاق ردلمیبشت هبکسوک هدیسیکیا
 | |[ بویلنا عضو مظتم و زود ینرقایا هدتتو ینیدارچع بودرکس هکووا قالطا |



 ۱ 2 کن

 كناط هدران و و تک ادا لوالا تاقا روم نالف رطس لاقب هنسانعم قمزاب

 - لقوط هویف لوا رود قالطا هب یک و هن وی قالیر رطسو ی 2 1

 كعك هلا ۶ رطتس و نوع رلقدل وا لخاد هب هرص رووا ریبوت شنح هب یک و

 (.روطالا ) رونید هباصق ( رطاسلا ) فيسلاب هعطق اذا هرطس لاش ردهنسانعم

 فیسلا عطق رلرید بوکتشوک هدیسراف رونید هنغاجم ك ویب كباصق هدننزو روفاک
 ی: زا نوعا یدنک یوزایر هدنزو لاعتفا ( زاطتسالا) ردرذوخأم ندنساعم
 هکردیعج كراطنسا ( ریطاسالا ) هتک ىع هشک اذا هرظتسا لاقب رد هنساعم
 یک نایلئارس.ا روتلوا قالطا هنالک ناشیرپ یمهلوقم هناسفا ربطاساو یدنلوا رک ذ
 لاق ردهروطساو روطسا و رد» ریطسا و ریطسا و هل اه ردهراطساو راظسا ید رفم

 ممیداحا بیحاعا نم اورطس ام یا مه ریطاسا نم نالف ابلع صف سانسالا ف

 بیذاک الا رطس لاش ردهنسانعم تاب با مالک فيلات هدنن زو لیعفت ( ریطسشا )

 ردهنسانعم كلبا ادیب تاکو رابخا هحاص ناشی رب یسهلوقم هناسفا مدآربو اهفلا اذا
 ا :رطیس هکهدنن زو نجمه ( رطیسلا ) ریطاسالاب انا یا الع نالفرطس لوقت ۱

 وه لاش و طظفاح تیقر یا هیلع رطیسم وه لاش رد هنسانعم طلسم و روند

 ردهنسانعم رطیسم خدو هدننزو ثدحم ( رطسلا ) طلسش یا مملع رطیسم

 قدس وا ماغدا و تلق هب اط هاب یدا رطینسه یصا كىو هرزوا یاب تكفا

 ىد وا لاعتسا هد رار و نه یأاتعم هد روند همدآ نال ] هل یلاعفاو لاعا

 رطوبت ( رطیستلاو) هدشزو هلقوح ( ةرطوسلاو ) هدننزو هرطيب ( ةرطیسلا ) |
 ناک اذا طی و رطوس و ماع ر طس لاش رد هنسانعم قلوا رطسه هدشزو

 ندشاب یدآ ندا شون هکرونید هر لوش هلی كيم ( راطسلا ) ماع | رطیس
 هب راطص وم هد بناب نا راب هل وا هزا یار لع هدنالوایئک | لوف لع هل وا راق هراق

 كمدآرب هاب سک كن ه ریه ( راظطسالا ۱ روید هرابغ شا هام” راط نمو دشدطاوا

 رطسا لوقت زرد هنسانعف قعشواص هب وا بویموف وا ی رطس نالوا بوتکم ۳

 ردهنسانعم كليا اطخ هدتا رقكثش ریو یم هيف یذلارطسلا زوام یا یعسانالف

 هرڪا یرنک ۱ ردلیتسم هنسانعم هبنما و لما هلی كنيس ( ةرطسلا ) یدیا

 یینما یا یر طس دعاس و اب الف تعحار لوقت + هنشدنل وا بلط هلیس هلوقم

 همدآ نالوا ردءهزوک بوروک یلاوحا بول وا معاق هدر زوا كيش رب ردلعاف منا

 ۳ ولوا دهمتمو زظان هرزوا هسکرب لصالا ق هلو نوح ام دداع طو

 ةضمالتا وا اب راشلا هعراصلا ةرحا یا راطتسلا هاقس لاش ردفراعتم هلکعد

 . هکردیمسا كهاش رب ندمگناهاش ( نو رطاسلا ) هنرف ىف ًاطخا اذانالف رطسا لاقت
 ت ندقناوط كولم هروک هنن ا كح راش ردشلیا لتف هاش مات فاتک الاوذ رواش 2
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 ا ةراب ی لات یدشوآ ام ig ید هم
 رج رد سانش راکنشب رک ةلاصمو روما اد هدننزو روز ( روسملا )
 ۳ ریذپ تیش# و لخد هرومآ اورب یلغلوا اسم ضب یانشآ گر ونید هبدآ انارو
 روید هاب كکیا كه رک | لالیاو رومالا ف لاند ماڪ ن طف یا روس م«لجر لاش

 هلتس ود نالوا بارةنمو صساش* هنس یدش رو قدص ندی یاهو بابا تا ۱

 باودو هباعتا نیب نم هل هصاخو بیبح یا نالف روس. وه لاقب رووا قالطا |
 هم دآ دی | ماقها نسح هنصوصخ یرلش اعرو راچ بولوا فراع هدنسهب ر یثاومو

 ناتسهف هلی كنيس ( رورمس ) ہل لضم یا لام روسرس وه لاقب رونا وا قالطا
 كمدآ رب بولص كضوحای كرر: هدننزو لیعفت ( ریمشا ) رددآ هدلب ر های

 (ةراسلا) رات علب اذا ءا ءس لاق ردذ وخأم لد هرم رد هنسانعم ف وقح هنکبوک

 كمەدلفزوسرب هنفلوق كمدآر هدنن زولاتف ( رارسلاو ) هدنن زو 4عافم لصالا ق

 لعافت لضا ف ( راستلا ) هاجات اذا رارسو ةراسم هنذا ق هراس لاقت رد هتسانعم
 لززا ( سرما ) اوجانت اذا موقلا رات لاقب ردهنسانعم كمشدلسف هدننزو
 بوقح یرازو رو یرازرد اش اچ هلغغ وا مجد كخ وک كب یسهل وفم دلدوزب هدننزو

 هللز ( :مسمسلا ) لهلجت اذا بوثلا مسرسن لاقن رد هنسانعم قلخآ پ
 اهددح اذا ةة دلا منم لاقن ردهنتشمانعم شزیلنیکسک بویلپ یغاحم هدنزو
 نالوا دا لصالا ف رد, نل قیفخ كار ردیدآ نصر هدنع ليه كيم ( راشم )

 Fi رديبقل كمدآرب هدننزو الماکرمط هلیس هی یضام ( الهاجس ) ردعج ندنمسم

 | هل نیحس و یصف كفاق و كنار ( نرسلا ةقن ر ) ردیقل النب رب ید ارش طبات

 ( هرس وا ) رددآ هیرقرب هرزوا مزلق رج لحاس هدنب هدح هلپا یلح هلیس هی

 ۱ ۱ كک رابم نب هرب رس ىنا نب روصتمو ردة ناد مان نایمه هدننزو هرب ره

 نیم( نرس ) ر رد دباغ هک رد هپ ونفلا نان تن هدنن زو یرکس ( یر )رد

 ردنداروا رهثک نب دم نب یسوم یا ربطلا مس ردب دآ عضوم ۳ هدهکم هدشزو

 رهنساس رونید مات کا تر هک رذپ دآ تدحجرب ویسوخ هدننز و ربع ) لرتتیلا )

 هبهیص لی وکس كیاطو یه * كتيس ) رطسلا ( رد رلک دید روص رام دیکر ردیمعا

 ِ هکر هد راھ یک یە رص تعاج و جاغا و یزاب هنسانعم فص روتید

 وقن رولک ربطاسا يا عج كراطسا و رولک راطسا و روطشو رطسا یعچ
 39 یب كلذك و افص یا ار ا ٌطش تسرغو باتکلا نم رم تم
 1 نلوالا ریطاساالا اذه نا ] یاعت هلوق هنم و حراشا لاق افض یا هات شش

 ردا تیما ةروطساعج دربلالاقوراطسا عجج وهو اذک هم وبتتکا ٠ يا

 ۱ یزای رولوا ردصمو هطخ یا هرطس نسحا ام لاقب رونلوا قالطا هوزاب رطسو
Er: 

 ا



 ردشلبا ثبت هدنسهدامو سم ون یرمشحز گرید مجرم اتي RE ىلا ةمالا یهو
 بوسام هنظفل رس نالوا هتسانعم رور رلضعبو ردشلیا ذخا ندنسانعم تساشن ایوک |[
 رورعس هدنلا رلندیا داخا هرس ارز ردقو ربیغت هدو هکردشلوا بهاذ هتشیذلوا |

 هفادیق ییعی ندوب برقع اداع یساوا بوسنم هرس هدزوا یاب كفل ومو رارول وا

 هرم هدننزو هیلج تسال ی ربدقتلا لعف رد بم هنفیدنلوا ذاا: هول رک ندتم
 نئظن هللادا هباپ یار ) یرشلاو ) هدنزو لعفت ( ررسلا ) رداطخ یرمسیعت

 نوت کیا ادا یر و تا ی لاق رد هنتسانعم كءدنا قل هطوا یک ینظتو

CCA )هی رس ذا اذ | نالف سسئسا لاقت ردهنسانعم رر ید و  

 هدزاج هدننزو رببز ( ررس ) زشسا اذا نع یستسا لوقت ردهنسانعم كل ریک و

 نايل ر صوصحم E نالوا دراو هبهتیدم ندنفرط شدح و ردیعا یداورب

 هدننزو روهظ ( رورسلاو ) يصف كنيسو كي( ةرسلا ) ردهدنب رف راج هکردیدآ
 ا راکڪچ وب شوخ نوڪغيدلوا طاجن تحوم و یدنل ور .تصحدذ a رد رار دصم

 یدنل وا کذ ید و E رردا قشع هنن رب یرب بابحا رو ۱ قالطا هنرلح وا )

 الرف كمدآرب کرده فوج هدنزرطراموط رد آ مسا لردك كيم ( ةرسلا )
 رد هسن رب صوع# هباعا ا رهاظ رول وا ماکت زوس و هد بودیا بيرق

 هکزید جزنم ردلکد "یش قجهنلوا هعماس هيج ونو نکل رد زوم دینش رود
 ةرسااب هایح اذا هرسو پودبا نایب هلیئرابع راموطلاک ایف راسب یا ةلالا فلم

 بود ات وط كچ وه سره سا رول وا رفت O تیبا هفح E هنر یر بابحا

 هک وب ) ءاروراسلاو ( ےل يڪف كنس ) ءاسیلا ( ردع الم ندکلوا هد:ا ربقح

 هصسدنلا یا ءارتل و ءارسلا یف هل 28 وه لاقت ردیلب قم ا ردعسا ی

 هب عراق شو یعا و ررمسلا اہ ناک اذا ءارس قاب لاق روتید هافا شماغ ۉا

 هر تانمو ها رتک اب و یوص یغاربط و. ررسلا دن ءافوح یا ءارس هاتف لاقن روند

 مک ییهنسن رب هل رک كنمزمه ( رارمسالا ) هبط یا ءار ضرا لاق روند

 دض هلغلوا هنسانعم كلبا راهظاو همك اذا ارآرمسا هرسا لاقت رد هنسانعم كلا
 مالک ر همدآ رو ردنوحا ب یاس هزه هدو اه رهظا ادا ةمادنلا یسا لاقت رولوا

 نا هيلا هب یضفا اذا اثدح هيلا سنا لاقب رد هنس انعم كمردشت رخو "

 هتن ردرورس یدرفم رونید هنسی رقو ندنفصن ندنردلاب كتابن افلطم هلن :

 کهلوا ذوخ أم ندنسهلک مس نانلوا رکذ یسهلک راسي هلکلیا دارا هدنلیذ كنئرابع

 نادحوو و رولوا 04 1 ای رام وط هکر ول لوا هست یسهلوقم قوبح یرلک دلبا یاحا

 . هد رد یر دد ر رس رول وا ثنوم رو نانلوا ر کصذ (E سۇبلاو

 روند هن وناخ نال وا ردیا رو سه رقت رب یمدمه اءاد ( ةراسلا ) یدئل وا در ۱

۱ 

 ماتم اد د



۳ ۰ 

ATI 

 تارو :tr 73 ز سس یم )رد فا دیس راف رود
 وا قالسا هب رپ نالوا شوشو ربو بیطا كل هرد یکزارسو مع یداولا |

 ۲ يرم سس هدنتدسن رد یتبم هن راغدل وا كانغ 2 راب رکسع هدا یادجا یرلک دید یار ۱

 أ
 ۱ رووا قالطا هنهاگ رارف كوص هدشامن كشو- ضوطا :مسو هعشاوم لشفاو ۱

۱ 

8 
1 ۳ ۳ EEG 

 A 0 هراممو ۰ سس و هب سو یداولا ةرارمم اول لاش ردشح 4 وا یطس و ما

 كوب و هلوا ردپا رورمسم یمان اعاد هلا ناسحاو رخ اا هوا لوش هرسو
 ( الا ) سانلا مسن تاک EE 5 ما لا ردد ز او همه رده رس لا

 فوجا یا مع از لاقب زونید غش نالوا قوافو فوجا يبه كنسو گی هه

 ا, تلف ندفل اب هدنسهرهم ی کد یک قبط نالوا هدنسک وک کروند هءرد لوس و

 اذآ مس اریعب لاش یدناوا رکذ اکیا روت رم هثلع لوا هلوا شاوا تداح
 لید رود هم دآ نالوا یزار مر غ بوش راف هنب روما كمد ارو ررسلا هن راص ۱

 نالی آ بولیسک ندنکبوک كفحوح هزات ید و هدننژو بوت ) ررسلا ( سم

 4 ك رام شا راقح ند رب هدنن ز و د سه رز سو هد زو بنع ر رس و روند هب هْسُف

 مضوم رب بیز د هبهکمو روند هنس ەل وقم روماپ و قوبق قشباب هدب رزوا كتسالا

 هداروا و پودا دل و ناشبذ ریش شهد ردراو رو رب هدنآ هک رددآ :

 رب ىلع هثالث نالفل دلو برعلا لوشو رد و هی ثعابو ںد اک ی رلکپ وک

 ر هاد چوا هباشه هنېرپ یرب ندنکبوک رب كنالف ییعی ىنا مهطاخم ال هایشا یا ررسعو

 ۳۱6 ار نم من ) را هدبا داربا هدر كجتید یدلیا روهظ یرلغوا كکرا

 هد يصف كنارو كنیسو ردفاضم هنسهلج یأر نم رد هنسانعمرورمس کلی كنارو
 ( ارماسو ) ردهنسانعم هسسلاب هی هکدلیض كنارو یحهف كنيسو ردیدعتم "یشام
 | ردشانا دم هدنرعش یزاح و ردنوصم ندموقرم رییعت هکهبمصق كفلاو یصف كيم
 | رپ هدنبرق دادغب ردینام ندنظفل .وس هکیأر نم ءاسو ردنل هدیسیکیا دوخ
 ۱ یناکسو ج درم هدهفاللنا راد یمهفئاط یرکسع هدنناهز.هفیلخ مصتعم ردیدآ هدلب
 | هنسانب تكنهروزم ؛هدلب نوحا نکو اوا صوص# ی یزرکمع هل وا هدرژآ

 داع لقنلاو ماع الا دعب بولک نارک تیفکو هب یرکسع نورد هدک دلبا تزشابم

 | نم ءاس سپ یدلوا امم هلیا رویم مسا هل رالوا رورمس و طم هلطاب هدنرکدلیا

 ۲ دونید رسو هایرمسکو یحف كيم رونید یرماسو هلیحف كيو ی كنيس روند
 ۱ | (ةیرملا ) دیو هباروا یملا دایز نب ىلع نب نسح ندندحم هلتسن هلو | ورح

 | كنو روند هبه راج نانلوا ذانشا قلهطوا هل میک كنهددشم یار و یخ كنيس

 ۳ كنس هدنتسن ددهنسانعم عاج هیمک كنيس نخ ننه داف هم یا یزو

 r ررید یطابق ندنسهگ یطابق هکدتن ردندنلسق بسن رییغت یمض



 ید کس نارو یس هیت ریس اکاو ردرواج هنتکیلم ی سور
 ر د ینبه هنکیدلبا نن ہک نوحا مات لالقتساو بصن لاو هیاروا رب ندنساپر |

rE.هذیشراف ردفورعم هک ژوند هیس نالوا را تی ٩ ردیدآ یداورپ  
 رورسم تعفر هاج لها نالوا سلاج ردضشل وا بلاغ هدک ولم توقف روند كنروا ۲۱

 ررسوا هم رول نرمو هما جت رشت وا ى ینیدلوا |

 لاقي ردیسیسرکو یت هکایوک كشاب هکروشوا قالطا هرب ینیدروط شاب كوی |
 نامعتسا هنسانعم تنطلسو تام ریس و قنعلا نم هرقتس وهو از رب سم برا ۱

 شاعم تعسوو هافرو تم و دل یا ه رب سس لاز لاق دل رس ەقالع موز) رول وا

 هشيع ضفخ و هتل و هع تهذ اذا ةربرش نع نالف لاز لاش ردلعتسم هنسانعم

 هبانک روند هزانح هدعب نزسقفغلوا لج هزانج زونه رول وا قالطا هتيم شعنو

 هدنرزوا اقلطمو رونلوا قالطا هموق نالوا قشیاپ هدنرزوا هدفدقح راتتمو هدنزو

 همه روند هنیرزوا كنتوا ریصحو رولوا قالطا هنیش قحهلینای بولیتازوا
 نالوا هد هو هدنسهبآ كلا هکر دیعح كرارما ( رراسالا ) هنسانعم یو ربا
 لاقب رولوا قالطا هبءرهح نساحم هلتتسانمو و یدنلوا رکذ هک هتل روئید هرایکرح

 ص تنیس ( یسلاو ) هدننزو ر وهظ ) رولا ) هنساحم یا ههح و رراسا تقرب

 تلوف (:مملاو ) ردیفاعم هک هدننزو دلص (:سستلاو ) هدنژو یر ۲ یا

 ارورس هرس لاش ردهنسانعم كلبا ناداشو كمردنوس یدآرب هلیصف كنیسو

 متناسب هداریاصب "كفلوم هج رفا اذا لوالا تابلا نما مو فسا یر 9

 سس لاش و ردشثلوا میهن هدعب بولوا صوص# هحرف نالوا کنم هدیلق هروک

 ردعما هدننزو ٍلوبت ( رورسلا ) رورسم وهف حرفا اذ ! لوهحلا ۷ ىلع ارورس وه
 ندرة ر مش مات راقع و 7 خم سه كرلب ع یود EE كنيت ( شیلا ) هتسانع» چوس

 نوعا قم رفح ا بوروس هنر یرب هنکیلد نالوا شوب كغامقح یراک د زود

 هب حدقیلا دوع هفرط ف لعح اذا ارس دنزلا سس لاقب ردهنسانعم ققوص یوح |

 شغوط زونه سو یفوحا یا یا هناف دادنزرس لاقت و فوحا نک اذا كلذو
 تسک كبوک هکردهنسانعم كمسک ییلضف نالوا هدنکب وک نیداق هبا تنی

 ردهنسانعم قمغآ کبوک كمدآریو هرس عطق اذا یصلا رس لاق رووا رییعت

 رلکچچ ویشوخ همدآربو هرس کشش اذا عیارلا بابلا نم امم لی لاش
 هایح اذا لوالا بابلا نم ارس االف سس لاش رد هنسانعم كلبا دابقشع بونوص"

 اعاد یسکره رولوا هدم تفص رسو رک ذیس اک نیحایرلا فرطاب یا ةمهلاپ
 مهسس و سانلا رپ یا سور لحر وه لاقن رویش هم دآ ندیا داشلد و رو م

 هعض وم نالوا ریبعت كیوک هدندب هلی كنيس ( ةسسلا ) نورو نورب موق لاقیو



۹ ۰ 
 A ی # و

 برف مش نر و دسا “4ق هدنسهکلوا دح و ردپذآ یداورب د4ا
 اوسو تابتسا هد ران ون هد زو هب اه ) ةرامسلاو ) هدنلزو باص ) رارمملا (

 يآ هئرارس و هزار و بسشلارمم نم وه لاقب رووا قالطا هنسهدیزکو صلاح
 ٩۱ ةرارسلا. نب س وه لاق روند هنساوا صلاخ كيهنسا و هرارسو هسفا و هغ

 هد لا نطر هرارسو رارسو زاوا فرمعتم لعف ندنوو صولفنا نیب صلاخ یا
 یداولا ةرارمس و یداولا رارس و 7 رکذ هکروشید ید رس ردیدآ یداورپ
 رارسو ردیرب نالوا بیطاو شوخ هک روئلوا قالطا هنطب كنءود یک یداولا مس

 ینیدمشج هروهان بولوب جل زونه هنسانعم بایس روئلوا قالطا هنغروذ امر
 (  دما ) رک ذیساک رولوا قالطا هنس هک رخآ كنآ رهشلا رارسو هلیلت وبل

 روللوا قالطا هرایکرج نالوا هدهمجو هدنسهیآ كلا یخدو ردتغل هنیتضو ه4نتهف
 هرس رووا قالطا هب هلسف ینیدآ بویک ندنکیوک كفجوج ثكنبداق هباو یک

 هدننشود كمف هود هک رد,دآ تلع رب رس و ساک رونید هکب وک رلیش كنيس

 روئید ءا هبهود لوا رولوا ضراع ندقل ای هدنسه رهم یرکد عب » هرک رک

 یا «ارس ةانق لاق روید هنلوا قواق و سو یا كهنت رو “اکا

 (.رارتملا ) رونلوا قالطا هنس هجك رخآ كيآ یک رام رهشلا ررسو ررسلا ةن ءافوج
 هد زاجح رارسو رونید هب کز ج نالوا هدههبحو هدنسةبآ كالا يعد و هدنن زو باتک

 رارسو ردیدآ هیج ر هد د الب م لوق ىلع وص رب 2 هما و رددآ عض وم رب

 | رارملاو راسلا ةليل هذه لاقي رونلوا قالطا هنسهجک رخآ كلآ یک رارس رهشلا

 | هرقر هدنداضق هدلب مان یر هلی كنيس ( ملا ) رهشلا نم ةلیلرخآ یاررلاو
 | عضوم رب هدندالب هنبرم هدزاچ و ردنداروا یرسلا ىلع نب دایز ندمالعا ردیذآ

 ٩ كفجوج شغوط زونهو رک ذیساک هنسانعم كلا كانح رف رولوا ردصم سو رددآ

 رولک هرسا یی یک درس رولوا قالطا هلضف قجنلت ۲ بولیسک ندنکبوک

 دام ویو ةا نم عطشام وهو ىررسو ىرس عطقب نا لبق للا تل لوقت
 | رددفاوا قالطا نویغیدل و ارتتسم هدنطب نکع زدذوخ ام ندنسانعم اهخو سنت

 یداوو رددآ وصرب هدنناب یلس "یداو هدم كفلاو حقو ىم كنيس ( ءار )

 ا اکنپناک ردا كنسهبصق یأر نمرسو ردیمسا كرب قلموقو قلشاطرب هدنبرق لرا

 , دالبو ردیدآ عضومرب هدنراید هلاکو نب لوق ىلع مراد ونب هدننزو ریما ( ریمسلا )
 ۳۶ت یهاشدا صوضصحم هکر دیسا تکل# ر هدنیب باوالا پاپ هللا ناللا

 یرلکدید ناتسغاط الاح ناللا ریس هدایفارفح بشک ردراو یرلتلمو نید هج هقشب
 شا قجآ و سکرج و هزایآ نالو ردهبصق مان قوعوق ىكلملا راد هکردنکلع |
  مقاو هدنب هایسس رم هللا ززح رحم یعوج هردو كن را هقناط تر | ۱

3 

 ت



 و هدلحم و کرد د حراس ا دا ربا یرو زم مالک هدرپ كجید یار ت

 یهنآ ررولوا بقا هنر یرب فرح ج وا و ردد زنایز هدهلآ همم جارو 4 1
 رد هنر تام كم رب ویلاص ته مر یحاص نالوا هدشاب هدننزو رد ( ریس ۱

3 
 یا ردسناف لوالا بابلا نم اردس رغ دلا رذس لاقب ردلاعقنا ن رادسنالا ]

 هبهزودربیرغوط هبیماشا ند رپ تاسک و یسهلوقم ریابوعاط رادسناو لدسن افهلدس

 رتسا و.ردحا اذا ودعب ردسنا لاقی ردلبعتسم هت انعم كمك بولا كرد کس
 مک هدیورد را رعد تانسس ) ةر لاو ( ها دب دشت كارو E رد تف ) لا (

 لاقب روک رارس ییج كنهربرسو رارتدا ی كرس روند هزار نالو افاو
 ۷# رارسالاروبف را رحالا رودص * لاقي و سقنلا ف مکیام وهوه رب رس و هرسیشفآ

 يا اهرس بیطاام لاقی ردسشیا ول یک هکرونلوا لامعتسا هتسانعم عاج سو

 لاقي ردلمعتسم هنسانعم حاکن و رک ذیساک رووا قالطا هلسانت تو اهعاج اک
 ٠ هتسانعم روعفو هزو روند هکلیا راهظاو حاصفا یاکنو احاك یا ارس اهدعاو |

 روشلوا قالطا هنج رف كندوعو الا دلو یا ریسملا دلو نم یجربال لاقي ردامتسم
 |[ هنطشو یار ىلع و ةن را :لوق ىلع هنلوا كياو 3 فلا یا نارم لا قلا لا

 را و لوا و وا هرخآوا هلبسم یا رھعلا رس ماص لاقی رونلوا قالطا
 7 اوا فوج كرهش مک ایوک یطسواو رددلیسسهظحالم یبافتخا و راسدتسا 1

 نایاع رونلوا ا هن دايو یصنعو لصا كش ه سو ر ک ذیساک رد هل تنسانم ۱ ۱

 زا تبنن و یوص یغاربطو لسصالا یا ربلاریثک مسلا مرک وه لاقب نوجغدنوا ||
 نق تعرز لوقت ردذوخأم ندنسانعم تاس ضخ رووا قالطا هشرا نالوا
 وه لاق رونلوا قالطا هنیزغمو 2 كعبش رهو 24 رک یا شرالا مش ۱

 بل رول وا قالطا هنلضفاو صلاخ تاتو كوصو تالاو فولا یا !A دنناف

 ا رسو هلصفا و هی یا لا س ف وه لاش رد ر وصتم نام رعد و 1

 نالوا هد هج كاذک هیکرح نالوا هدنسهبا كلا ینعی رولوا یدرفم كفک |

 یناشیب عو فک ع رولک ریراسا یا عجو رارسا یجج روئلوا قالطا هبیزچ |

 ریراساتقرب لاقیو هفک رارسا یا ترظن لوقت رونلوا طابتتسا ندرلیکرح لوا
 وا قالطا نوڪ دل وا روتسم هدنلک وب كنب رد و و هط وطخ ا هتربج <

 5 رد ریاذال وا رتشوخ و بیطا هکروثل وا قالطا هنطسو و هننطد كنهرد یداولارسو

 قالطا هضرا نالوا مک و بیط و هبیطاو هنطب وهو یداولا سس اولز ل ا

 روللوا قالطا هننالوا صااخو ضع كيش رهو ردشلیا رارکت ینوب فلوم روئلوآ
 هک رددآ یداورب ا هرصد حاج رسو هصلاخ یا ىلا كلذ مس و 3
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 ۱۱ ردراعضوم درب ( ناتردس ) هدشنزو ریبز ( ریدسوذ ) هدنزو رکف ( ردسوذ )
 : | ردیدآ ثض را رب هد و ردم ما كل مرپ هد هیحا ہرا هدن زو ریما ( ردس )

 ۷4 ردس و ردپدآ عدعوم رب هد رق هیسایع ۰ 3 سعد و روی هبا روا هب رب فسد و رب

 لالا یعرپ لاش روید هراج هزاب ردسو ر دیما یه كروت نایفس مکح |

 هدنفلا را هفوک هلا ۰ سا هد زو رب ز ( ردس ( بشملا یار دسلا رذک یعم ف |

 ردهدنزو ربا کندریدسنالوارصقا مسا فلوم هک رید ح راش رددآ اره زود
 ریدس هکر دیبا ثهظع نایب نالوا لفغشم رمق لوا ریدس لصا یدلیا توکس |

 یم ا درو رم سد و رد_شما وا هيم“ هلک آ نلوا تاف 5 وا ردس عم یس راف

 ]| «درایدنافطغ هدنزو ریز ( ریدسو ) یبنا یدلیاارجا ینتافاکم هللا ارج ءوسرام |

 هلنیتهف ( ردسلا ) راررد یخد هریدس ردیمسا وضرب هدز اچ و رددآ عضوم رب |

 ۲۱| لجراردس لاقي ردهنسانعم قلوا ناربحو هتفکم هدننزو هرادص ( ةرادنلاو ) |
 ۲ ]| یرزوک تنسف هود ندنرارح تدش و ری اذا عبارلا بابلا نم ةرادسو اردس

 | ةد نم همصب ريح اذا ريما ردس لاق ردهنسانعم قلوا رمروک بوكنامط |
 ۱ لاش وند یک ری تک هو وا ردسلاو ) ( رداسلا ) را

 ۱ نالوا زا ءا ماعهاو تالاپم هدنراد رکو راک رداس و ر٣ یا ردسو رداس لحر

 ترارحو عنصاملاپ الو مال ناک اذا رداس لحر لاقب رونلوا قالطا همدآ ىلإ اال

 دیهود نالوا شلاق ندک اردا هلغلوا هربخ بونانامط یرلزوک ندندش كناوه
 هدننزو فتک رد سوراللا ةرش نم هرصد رغ دقراص اذا رداس رعد لاق رونبد

 باتک ( رادتسلا ) زلوا ناور هفرطرب ندننربح هکایوک رووا قالطا هبایرد
 هدنامندلعو نسح بولوا ضراع هدوجو هکروید هتلاحرب هیش هنلقش ووا هدننزو
 كناوسن هلدمو مسک كنيس (ةرادیسلا ) ردلنا هيبش وهو رادسلا هذخا لاق رولوا

 ۍراقدلغب هنلآو هبهیاق و یمهلوقم هدنبرسو مشی نالوا هدنل آ كن رلوتروا شاب

 قلوا ییرعم یمداف ةراتس هرادیس وبشا هکرید جرتم روند هبهدادلد و هرېتخ

 یانعم وذخ | ندآ روند هئیش تا جواو هب هيس و هباباس هدیسراف هکر دلت ول

 لاقطا هدنزو رق هلیمض كنيس( ردس ) ینا ردلک د د: لاج اد روبنم

 قالطاءرمط ییا هدزوک یکیا هلیسهین هبنشت ( ناردسالا ) ردیدآ بهارب ندنرلبعل

 نه و هدزوا روک ذم هجو رد ردسا یرره ردقحهلوا یرمط زوک روا

 زا قالطا ناردسا ید هزوما کیاو رارولوا بیس هنسفلهربخ كزوک هلیببس یرلفهض و |
 e یا هیردسا برضی هاچ لاقب هنمو هبرابتعا رارمط نالک ندرزوک رونلوا

 و مور ندنمایم و تا دف تب نشو عراق ءاح یا کشو |



 ید هرم رل ودنا اسا و لره ت هنر مع اعاد سا ۱ 3

E :لوش هر" و سانلا هته ر ید یا ۶ رخ“ وه لاش رونو ا ریبعت  

 اےس لحر لاق هلوا ردل شبا یک اروز ین آ مدآ نشت جوک رھ هکر وتید هک

 یلج ویس ردف وذج توصتم ربعص هدنل و رەپ تل وم ۰ رهق نم لک ره ناک اذا

 هدشنزو هلعف هلیحف كنیغو یم كناف هكر دلا قیقحص هرژوا هحوو هدرهرزم
 ةلعف لوكس كني و یمط كنافو یک هردو هرمه ردلووم با لعاف تومن نالوا

 لر لاق روند هي .ک نالوا ردنا ۱:مساو لزه یسا اءاد هل ,دجف كلاخو ي

 تک ل وب کم كناخ و یخف كنيس ( ر-لا ) سانلا نم رب ناک اذا : ره

 لاق ردع رفتم ندروک ذم یانعم رد هنسانعم كمك هنساب وب توت ا قفاوم

 رکس ( رغم ) رعسلاو جرلا اهل تباط اذا ثلاثلا بابلا نم ارض هنیفسلا ترف

 نالا نارکیس حراش نولوا هدناسارخ هک ردیمسا تابنرب ندنعاونا لوق هدنژو
 هدننزو لیعفت ( ریستلا ) یدنلوا رک ذ هدنسهدام حب ردیاب كنم اب هک ردملیا

 ردذوخأم ندیت ۲ یانعم وو هللذ اذا االف رحم لاقب ردهتسانعم كليا داقنمو مار || _

 اذا رس لاق ردهنشانعم كلبا فیلکت شيا کاروز انا یش ا همدآرو 1

 هدنزو هیطعف ) ه ربش» ( ردیعسا كب وص ر هدي دزو طی الا ون هس هی رغعصم

 رعت .یسا ک ناتنب رع هک دیا قب رجش یوکس كلادو ئر كبس ( ردسلآ )
 رولک تاردنس يج ردهردس ید رفم راد دعو لوا یسامرخ نوزارط رول وا

 روک رذسو ليه كلادو یرسنک كنيس رولک تازدسو هل ممک نوک تاردسو

 كلاد و یّمنک كنپس تاردش هکربد حراش هلی رولک ردسو هدشزو يک
 رویرم رهشو ردیعج كنهردس هلیئوکس كلاد تاردسو رد یا عج كردس ليف

 روو لسغ هلیغارییو بولوا شوخ یشع هکر د یناتسب .یرب دا هنوک کیا ید
 فیطل و ووف تداغب یسهکلوک هدکنسیکیاو رولواذ کک اک < کرد ربا ی

 ماد یمیعیا مس هردسولا و ردیسا كناذرپ ندنیمبات هردسو ت رولوا فیفخو |

 اک | قولحم مولع هکرید حراش ردد هعباس ءامس یہا ةردسو ردیسهینک كرعاش |
 ندجب وسم هد ریسافت لیصف ردل وحم ههللا لع ز ها زواج هنس هنوا ب ادا یب ۳ منم ||

ِ E 

 وب
 و

 .هیمک لولش هر مو یر اب راج اذکو یر و یو وب هه

 كنيس ( ةر ۱۱ ) یهنا ی و رڪ” و هکعط رذلووم لنا لوعفم نالوا هدشنزو

 رد هنساتعمكفلشیا شبا کاروزخدوب هدننزولعفت ( رعسنلا ) :رحا الب الع فلک ا ر

 هتغب ربا هکم هدننزو رفعح ا هدح وم یاب ) ربحا ( رخت یعع ان الف رد لاق

 " هریخلا ) ردیدآ عضوم رو ردف راعتم رسا 9 جد هدناد فم ردىدآ ره رب هیبس

 رد هیاخت مع تش ةربخ» و را هداع ن ةر »و یدزالا ؛: ربع» ردن دیماسا
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 رهوج 0 مولا ) ردیا نیم ین هود r ریاچ و هدننزو بانک |
 ردیعا كناذرب ندا هدننزو ناتک ( رام ) روید هنحافا دوکس هدو |

 هلازا فوج هدننزو مظعم ( رضا ) ردئدحم رد مک كنيس کی رضا هفادبعو |
 ردوا هلا زا لیفت هدنو فو یا روم یش لاش رود هب هنسُ واق شل وا ۱

 هد زو لاعتفا ) راحسالا ( ردشمل وا ممن هدع بود هدف وا هلا زا ی رک قآ

 رضلاف حاصاذا كدلا رها لاقي ردهنسانعم كمتوا یرض۰ یمسق سورخ
 رط شا لاق رد هنس انعم ی٤ ازوا بو رک هسکرب هدننزو لالنعفا ) راطنع الا (

 ضیع هنسنرپ و لاماذا هيلا رطنح-ا لاقب رد هنسانعم كلبا لیمودتما اذا لج زا

 كشود هرزوا زوو لاطو شیعاذا "یئاا رطنوشا لاق رد هنسانعم قاوا لیوطو

 راطنعخا هاف ( راغ ءالا ) ههح و ىلع عقواذا لج را طخ ١“ لاق رذهنساتعم

 اع سم یذماذا لج را رفته ا لاقب رد هنسانعم كنک بوک هلاتشو تع ر مدآ رب هدننزو

 قوج كب رومغی و ماقتا اذ ذا قي ر طلا رفنضا لاش رد هنسانعم قلیغوط لوو

 هزوس هلفلوا ملکتمو یوکرپ هسکرب و رثک اذا رطاا رفنصسا لاقب رد هنسانعمقلوا

 ( رفنحمما ) همالکف عسنا اذا بیطلنا رفنهسا لاقب ردلعتسم هنسانعم قغاشوپ

 رونید همدآ یذاحو ذاتسا هددام هو رد هنسانعم عساو دلب هلیس هینب لعاف مسا

 میقتسم یا رفنعم قیرط لاق رونید هلو, یغوطو قذاح یا رفنهس لجر لاقن
 ( :رضسلاو ) هلنیتحف ( رخدلاو ) لينوكس كنهمجم یاخویحف كنيس ( رضسلا )
 ( رداو ) هليض كنيس ( رخلاو ) هلیعفكلخو كيم ( رضسلاو ) هيض كنيس
 ,E وار م هب رخو دنم رخ لاق RS كليا | رسا یدآرب دن

 ناف انماو رها ] یلاعت هلوقو "یزهاذا عبارلا بابلام ارو ارضسو ارخسو

 ناف ژرهلا ليبس ىلع لهلا ىلع انولمحم ىنعب را یا [نور خت اک مکنم رسن ر
 رذل منسم هنسانعم لاه چا هلیقب رط زاجم ءاز ہنسا هد هب رک ت یآوب اان وله جت اک کلھ چت ر
 ( راختسالا) بالا [ممم "یزوسپ هللا ] یلاعت هلوقکر دشلوا دراو هج رک ه د هل رهج و هلک اشم ,

 ( یرظلاو هبرخلا ) رفیع: هب رختساو هنم رحتتسا لاق ردهتسانعم رظس یخ دوب
 كنيس ۱ یرضه-لا) اب رو دی رخ هوذخالاق روند هفلو حس زد رلهسا هلی كراس

 اب رخ هر” لاقب ردهنسانعم كلا فیلکت شیآرپ یک اروز همدآرب ھليو یرمنک
 وتو رم دم اب هچرک هک رید حراش هرهقو دیربالام هفلک اذا ثلاثلا بابل [یمای رو
 یک تیصوصخو صوصح ررزیصتم یوق هدایز تسن یاب نکل ردردصم هداتعع و

 ( یرضلاو ) های ( یرخلاو ) هلیوکس كناخو ىمض كني ( ةرخملا ) ىيا

 لاق روند هراوط كلذک ءداغرا نلخیا شنا کاروز تست رجا هک قو ۱
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 ۱ هک ردلودعم ندماللاب ف زعم ارب ز رول وا بوصتم هلغلوا فرصت ريغ هلل رلببس

 رکاورردا لیلعت ھنیلودعم ندنسهلک بجر لا ینفارصنا مدع كنظفل بج را رایضعب
 هفرصنمو هرکن كسردا راعشا ککیدلیا تیور هد رھ“ ر ندراه-ا نییعتلا ىلعال

 روند هغلقآ نالوا بلاق ههايس هگردهتسانعم هر ءرضسو رولوا رورحم هغلوا

 رصسالاش ردهنسانعم كمك هرو تمزک هدنتفو ره سک كنمزه ( راه الا )
 راصاذا لحرلا رها لاقي رد هنسانعم كمريك هنتقو رو رها قف راساذالجرلا
 روند هئيش نالوا قیقدو فيطل ىذخ أم اقلطم 4 مک كنيس ( رها ) رضسلاق

 یدنلوا لیصفتو رک ذ هکهتا رونلوا قالطا هفلیغا زوکو هغلوداج فورعم سپ
 هاو ءانعم [ ارسل ناملانمنا ] مالسلا هيله 4وقو رها مت نالف لاقب ردعماوب و

 قدصیف همذو هيلا نیعماسلا پولق یفرصی تح هيلع قدصیف ناسنالاح دم هنا ما

 مدو حدع ت عقاو هدرل» رقف هيلا اضیا . نیعماساا بولق فرصت یتح هيف

 دولوا ردضم رهو ردعحار هنن رلظفل مذو حدم یراقدل وا نععتم كن . زدلک

 هم دآ رو رها 4لعاذا ثلاثلا بابلانم اره” هرس لاقت رد هتسانعم كلا قلوداج

 ردهتسانعم قمشلقاراو هعدخاذا هره" لاق ردهنسانعم كملعا هعدخو كرو هرابود

 بابلانم ارضس لجرلا ره لاقب رد هنسانعم قبقلاق نكراو دعابتاذا هنع رحه لاق

 بلق روئید کرو :رزوا لقت یوم ی رج ۳۳ت كنيس ( رها ) رکیاذا عبارا

 ردهنسانعم كلبا هعدخ و كنرو قغادلآ ید و هدننزولیعفت ( ربصتلا ) هنسانعم
 لحر لاش روند هیشک شماغوا هره ( روصاملا ) هعدخاذا االف ره لاق

 ماعط لاقي رونلوا قالطا هماعط شقلوا داسفاو هاو رهاب باصم یا روم

 دوخا ندننرفوو ترثک رومخب هکرونلوا قالطا هم لوش و دسفم یا روحهم
 ة رکن م دسفم یا روصس ناکم لاقب هوا شلوا بارخو هاب ندضلق و 4 ربا

 لاش روید همدآ نالوا ررغآ ینراق هدننزو ریما ( ریصعلا ) "الکلا قو ارطلا
 هدع روند هلا ضآ یرکعقآ ره لصا هنطب یتشادقراصاذا ریس لجر

 ۱ E ك ندنکللک وی كنب رکج قآ 6 وک رونلوا قالطا!هن آنالوادوب یراقوردشغل وا مت
 شغل هو هدتنزو همام ( :راها ) نطبلا مم ,ظع یا ری سرف لاق ردیش

 باصقلا څذ لاقب روند هنکیوا و نیدن آ بوراووق كاصق ندنویف

 رضا نم عزنیام هد ریاصب ؛ موقلطاو ةئ رلانم هعلتقام اپم یهو ابراصص یرف ةاشلا

 ندنخو وا لافطا هدننزو هب ابح ( ءرابعسلا ) ردموسس 4ی رابع ه ی رف عذلادنه

 ا نک ندجفرط را هتلوا طبخ رب هجنآ کرد هلن ر لواو ا ی
 نايبصلا بعل ساسالاق لاق رديا روهظ هدکنر یریغرب لەسکح ندنفرط رب واو

 ناجا ) نوال ناجا ولا قع بتا عرق ا و 0 |

۱ 



 هنمعق ناشوط قحهلوا دیص 4یض رط لأفن ردایصو هثم تسئیاذا یره- هنم
 رولوط یدمش کشلوا هراهراب یزرکج قآ نمی اردا قالطا روصسا ٌهعطقم
 هر ین رکج قآ ندمچا كب هکر را لعاف مسا ینظفل همطقم اضمزو رلردپالاف کید
 قآو هنحوا كم وفلح ره هروک هنناب درام, كفلوم رولوا كد یحدا هرا

 هڪ رصعو روئلوا قالطا هدهوضع نالوا یذاحم اکا ندد اژاجمو روند هرکچ

 ریذتم ی آ بوروا هب رکج قآ ییعب هن ره كمدآرب لصالاف رود هغلوداچ

 حوا رصسو رلیدلیا لاعتسا هدقلوداج ده بولوا ردصم هنسانعم كلا مس رس و

 ربمت قلا زوکو هدبعش ردقوب یتفیفح کرد تالیخم و عادخ ضح یرب ردهنوک
 هبنرم ضب هفیبس برظن هنیطایش یجنکیا ردبا تئشن ندنهسو + تفخ رو وا
 ییابطوروص كرهدیا نوسفاهبا رفک باکترایسیهجوا رولوا المسا ینرلتواعم

 یتقیقحنکل ردرنؤم هچرک یخدوب هکر ردپا راج یدآ ضعبالش رردبا رییغت کوک ا
 ردپا هویش هنسهعکشا یسایق مدلوا راج ینسیدنک مدآ نالوا روصس رد قو
 ندنسهدامرهم ویشاوردلزا هدابلوا نیتذوعم هکهتن ردراو یعوقو كرس هدلاح ره |

 روصت لمف تقد انب و[ اره نایلانمنا ] هنموروئوا روصتتفاطل و نسح اضهب
 كنب رمئات قالطا رمه“ هنسادغ حابصو * ةرحاس هعسطلا * ءایطالالوشهنمو رووا

1 

1 

۱ 
 دو اب یدنلوا ع رفق و ره نالوا ادغنامز ندنا هدعب "رد4یسهظحالم یتقد و فطل

۱ 

 قآ دوخا یدنلوا ذخا ندنروص: تفاطلو تفد هفلوا کزا كيو طلا كوا
 یرابدا كەك روب نم تقو ارز یدنلوا روصت ندنراتعا سفت نالوا یلاح رکح

 رهو یعنا ردشفلوا هیبشت هنس ریو بولآ كل وص هفلوا یاکنه یلابقا كزدنوکو |
 را نالق هدنرب هرکصندقدلاغاص رها نالوا ضراع هدننص كنمسق هود هدننزو ره

 هدننزوروبص ( روصعلا ) رولوا هدنلکش رکج قآوضایب کر ونلوا قالطا هنناشنو |
 ( رهلا ) ردترابع ندماعط نانلوا لكا هدر تقو هکروند هنکع دیعع

 هرو یره رونید هتقو نالوا همدقم ندزاجآ یربكط ینعی ندهص هنیتعف
 رونید هروب نم تقو 4باه کرد رظا هره“ هيره و هتبسن هنسفن ةغلابم روید ید |

 رحمو مبصلا لق یا.ةيرهلاو یره-لاو رصسلاق يالا لوقت ردصخا ندرس |
 لار د4 دشن هموقرم تقو رولوا هایس لغ آ کروند ههایس نالوا باف یضایی

 هنچوا كيشرهو هاوسلا ىلعدق ضایب هيف یا نولاا یرصسوهو رصس هنولق
 ( :رصعلا ) رولک راصسا ىج كنظفا رصسو یدنلوا رکذ هكهن روشلوا قالطا

 هتیقل لوقتو هنسانعم ىلع ارم ردقج وا بذاکرغب هکرونید هرس لوا هی كنيس
 روسو رىب ها تلقف هتفزص ةرکن تدراناف كتليل رم درت دف رعم اذه ارس

 هف عمو لده كسرحا هدافآ یشدل وا قالم هدد وهعع رصس كن هصکوت رکا عب

 کک س س ا ج
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 رجوس لاقب ردهنسانعم كمروکع هطلاخ هننویپ كبلک هدننزو هلقوح ( ةرجوسلا )
 ندیدآ هبرقرب هدنب رق ارا هدننزو باتک ( راج ) روجاسلاب هدشاذا بلکلا

 دوخای رونید :دجاغآ دوکس لوق لع رجش عو رب هدننزو رهوج ( رجوسلا )
 فیفخ هدشزو یروهج ( یروجلا ) ردقلوا هلا لس یاح نالوا باوص
 فیفخ یا یروج” لحر لاقت روند هیشک كاردا یو قجا لوق ىلع قالاچو

 ءا رجم نیع لاق رونید هزوک شش راق ترج هنضایب هدننززوءا رج ( ءارجلا ) قجاوا
 رلنتعف ( رصسلاو ) هلی كنيس ( ةرح»لا ) ةرج اهضاب تطلاخدق تناك اذا

 یهو ارعسو ةرهمل كنيعقنا لاق رونید هنفلقشراق ها یزمرق كنضاپ زوک

 هدشزو رج زنم ( رجسلاو ) هدشزو مظعم ( رسما ) رهسا و ةرهسلا ةي
 شفلپوطو شاروا هکرولوا فصو هجاص لوش هدننزو رهوجم ( رجوسلاو )
 لسرتسم یا رجوسمو رجسمو رج رعش لاق هلوا شقراصو شلژوح بویلوا

 لاقن رونید هللوکوص نالوا قاصو لا ینملا هدننزو رجا ( رجمالا ) لسمو
 هدشزو رفت ( رجلا ) روند هنالسزا و نیطلا رح ناک اذا رج«ا ردغ

 هلعافم (ةرحاسلا ) هرفباذا هال رج لاق ردهنسانعم كلیاناو را یی وص هکر دیفدارمو
 هدننزو لاعفنا ( راعسالا ) هلاخاذا هرحاس لاق رد هنساتعما قمسنسود هدننزو

 ثعباتت اذا لبالا ترصعنا لاق ردهنسانعم كمك بوبرو هرزوا راطق ییردپپ
 یآ روج یش لاش رونید هبهنسن قآ كم هدنزو رعشقم ( رهجسا ) رسل ای

 فوم هرکه رد هنسانعم قلوا قآ كي هنس رب هدننزو را رعشفا ) رارهج”الا )ضا

 تاشلا رهجسا لاق رد هنسن اعم قلب هرزوا نم ز بوازوا تاب و یدلبا میم

 رها لاش رد هنسانعم قماردلب یک رھا ناب رح نا هدواو طس او لاطاذا

 .ردهنسانعم تک بولیرغوط یراقارزم كنادعا هیسکرب هدکنحو هب رتاذا بارسلا
 هدنحا هدشزو هنتبطم ( ةرهجسلا ) كيلا ینعی تلبقا اذا حامرلا ترهجسا لاقت
 1 قرف زی تراصاذا هرهڪ“ ةراڪ» لاقت رولوا فصو هر هی ام ندا ناما روغي

 هرکجقآ ردتفل هلی كنيسو هلیعفو ىلوكس كناحو یعف كنيس ( رعسلا ) ءاملا اهیف
 وهو سا رڪ” ید لک لاش رونلوا رییعت نکیوا داو رار د ید هب ر هکر ونید

 تعفتنا و ه ره تنا نالف لاش * ا هنم و رولک راحا و روع E دن را

 جم هرزوا لساف ربغ هداروب رحاسم ەردقزۉاجو هروط ادعاذا ٭ و رج اتش

 ید هد زم اہل ردشلوا عج اسلغت هل رابتعا هاشحا 7۳ یک نساحمو نسح ر دیعج

 فام نکل روللوا ریبعت نکشیش هدا قلزاورپ الاب هلا زواج ینرادقمو 3۹
 مار قآ هلسس فوخ ردشلیا نا هلی رابع نحو لماذا یرول نم لثم هد رب اصب

 سس
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 ةروئسمو :ربتس ةأماو روتسمو ربثس لجر لافب ردهدونسمو هربتس قنزم رووا
 | راتسا مه لاش روید هددع ترد نددادعا 4 رک كن, ره ) راتسالا ) فیفعیا |

 من لا نموهو راتسا هم یدنع لوقت روسد هلام نع ترد ندناژواو هم را ىا

 ۳ هدادقم نالوا ناارمثع میر لصالاق راتسا هک رید حرام فصنو لیقاثم همبرا ۱
5 
۷ 

 راهجو و ید وا لامتسا هد هم را نالوا نددحاو سا اعا تا هه بوند ۳

 لاعتفا ( راتتسسالاو ) هدننزو لمفت ( رشلا ) ردلوفم قلوا برعم ندیسراف ۲

 زنتساو لج راازتسن لاش رد هنسانعم كفل ربک هدنسهف رااپ هدنحما كل هئن رب هدننزو و

 مالسلا هیاع و اس ىلع ربمشی یسوم كلوعرف هد زو روفاک ) رو اس ( ىطفتاذا
1 
 ثردرلنآ ردیمما كنب رب ندر ر داس یکیدروتک هیدصق هشراعم نوعا یرلت رح | ر

 یرو طعطح یربو روذاع یړبو روتاس یرب رلیدلک هنایا هرکص هکیدیا رحاس |
 داوسوردیع«ا كن هبضق رب بيرق هناج رح هيف كنالو كنه ( دابارتسا ) ردؤصم |

 لاقب رد هنسانعم قمردزف یهنسنرب هدننزو رغب ( رسا ) رددآ ثاایارب هدقارع ۱
 ربا ره لاق ردهنسانعم قمردلوطو ءاجا اذا لوالا بایلانم ارج رولا رجم |

 زه-و هتبصاذا هقلحق «الا ترج“ لوقت رد هنسانعم كکود یوصو ء الماذا

 ننحو ها یدازوا نوزوا هلسسوزرآ هنسیروای یعف هقا هدننزو روهظ روجسو |
 بلک رو امنینح تدماذا اروجسو ارج ٌهقانلا ترجم لاقب رد هنسانعم كليا |

 هدشاذا ارج بلکلا رج لاقب ردهنسانعم كمروع هطلاخ ینعی روجاس هنیزاغون ۱

 یرونلو یلورف هدننزو ربنم ( رجحملاو ) هدنزو روبص ( روجلا ) روجاسلاپ ۱

: 
۱ 

۱ 

 ءاجا یا رجحملا و روججلاپ هرج لاقب روید هغرتوط یرلقد ردرق بوردنلولع
 یولعو رونید هنورف شلردرقو هشت آ شلردلولع ( روجحملا ) رولا هب رجسياع ۱

 ندیدنک ییوص هک رونید هیایرد لوشو رولوا دض هلکمند هشلوا نکاس ینلنغزقو
 | روج رح لاتی ردذوخأم ندنسانعم قمردلوط ویو هلوا نقشاط ینعی .هلوا رثکا
 واوللاق رونید هنس زيد وجا شفلاص یک هزی وآ هدندرکو هنم ثکا هؤام ناکاذا |

 . هلفلوایغاشوا لیسهک رونید هعضوم لوش ( رجالا ) لسرتسم موظتم یاروچس |
 لعفلا هروکح های كاسا هلوا رردلوط تلابل بولک یوص لی هدقلارا |

 ناکم لکوه و رجاسو رجاح لک اررم لوقت لاق روند هعضوم نالوا شمردل وط
 ٠ قداص هدننزو ریما. ( ریجسلا ) ردیدآ وصرب هدهماع رجاسو هالف لیسلا هب رم

 ید مج هک دا نوچةیدلوا ردا نینح بولیقای هرکیدکی رووا قالطا هتسود

 . | دولک ءارجم یج هیفصو هایلخ یا ءریجس وه لاقب رونلوا قالطا هللا هظحالموب |
 ]| ندجاغا یرلکدرکع هنو كنم بلک هدننزو روفاک ( روجاسلا ) یک ءامرک
 | ددیسالربنرب هدنبارت چنه روجاسو روللوا ریعت هطلاخفرحم هدالق هکرونید هقوط

 جوا ۶
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 ینض ی هللا رصقو یرسک كنيس ( یرطبسلا ) رونید هثیش نوزوا كب یخدون هدننزو
 یرطبسلا دیشمیثمالاقب هوا راتفرو مارخ هدنآ هکرونید هشيوروم هلوکرب هدننزو
 ق بونازوا هرزوا ناب هدننزو را هشقا ( را رطبسالا ) رهت اة هیشم یهو
 . كعرو هلتعرس یعسقهودو دتماو جم طضا اذا لحرا رطبسا لاق زد هنسانعم

 لوبو تعرسا اذالبالا ثرط,سالاق رولواررو كرتهشود بونازواهک رد هنسانعم
 ( ةرعبسلا ) تماقتسااذا دالبلا4 ترطبسا لاقي ردلعتسم هنسانعم قمل ضوط اره و

 ندننراطشو اطافنو شبنج یعصقهقا هدننزوجارحد ( راعبسلاو ) هدننزو هجرحد

 ةقانلا لاق ردهنسانعم كروب قرهلاچ هنبراقلیوا یتغریوق بوتوط یرقو نشا
 امن ط رطخ و اهسار عفرت ةدلاو طاشللانم ىش تراصاذا |راعبسو ةرعبس رعبست

 را رطبسا ( رارکبسالا ) روند هثیش نوزوا تیاغب هدننزو یرثعبق ( یرطعبسلا )
 بولوا یحاص لاو لای یمسف "ریقو نالغوا هزاو ردفدارم هاب رلاتعم ع ومیو هدننزو
 .:تماقتساو تلدتعا اذا ةيرالأ ترکیسا لاقردهنسانعم قلو لادتعا هدنفایقودق
 لاش روند هناوحو نالوا هماقلا لدتعمو هقلثنا ما هدننزو رهشقم کی

 كنيس( رنسلا ) رونید هحاص نایلوا بوطو قجرویقو لدتعم مایا رکبسم باش
 1 هیوقروقو رولک راتساو روتس عج رونید هبهدرپ هلییوکس كن هیقوف یالو یمنک
 ٠٠٠٠ | قالطا هغماواو فولنا یازتسلا هطاحا لاق ردم زلتسم یرعس هک رونلوا قالطا

 ٠ | داوطا هناسنا هکروتلوا قالطا هشوهو لقعو ءایعا یا رتسلا هذغا لاق رولوا

 یزرسلا فسو ن نجرلادبع لقعلایا سلا لهانموه لاق ردهدرب ندهتسیاشاپ

 ۳ لعو ردددابع یزبسلا مدالنا توقا و یدیشنوا یرادهدرب كفن رش تس رادع

 | هلتیتصف ( سلا ) ردراثدحم ناي روتسلا دجم نب زب علا دبعو یرمآسلا لضفلا ن
 0 سرب یا ریس مولظملا ةوعد لصن نم ماظلا قبال لاش رولوا قالطا هناشلف

 ٠٠٠ ا روندهییس قح هللوا راتنسا بوللهدرب هلیسودنک افلطم هدننزو هباتک ( ةراتسلا )

 ۱ ا دار هکروتلوا قالطا هرکضرد هجا نالوا هدنرزوا كفنرطو رولک راس یج
 ۱ ۰۲ ۱ اعاتب ( هزتسلا )ردو ودنا ریس کوک تا رط تولوا هدنرابد قن رط
 هتسانعم هراتس هدرلنو هللا هروبکم هره ( ةراتسالاو ) هدننزو ربنم ( ٌتسلاو )

 ۱ | هتسانعمرنس روند ههدرپ هدننزو باتک ( راتسلا ) روند هثیش كج دند رپ هک رد ۱ ۱

 رز 7 ۱ هد راز ما یجو اجا كاذک ردیدآ تخغاطرب هد هيل اع راتسو لنت رد زس یج

 ا زارت دالي ىعب ايان هجنر هدف رطتسوا كمرح باضناو ردیسا كفاطرو
 هد هعیر رایدو نوح رلکدلیا ریس یغلارالح هلام رح رونل وا قالطا هشقوم ج اغروب
 هیجارپ هدنساضق نیرو ردیدآ كغاط رب هدندرو یسالسق میلسو ردیسا یداوییا

 یا د دا ۱

o <سون  

 هس سس دا ہو کک

 | قالطا هبیشک راک ریهرپو فیفع ( روتسلاو ) هدننزو ربما ( ریتسلا ) ردیدآ
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 طبالع ( رطابشلا ) رد هثیش نوزوا كو رولوا ولو نوزوا تیاغب هک ردیبسا ۱ " 
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 ۳ ۳ ۱ a یر 7 های كحراش

 روباس ) رولوا نیو مک و هلا تبافب یھ کروند هرز هلوکرړ و ردیما ۱

 ۱ ۱ ۱م گرا سرو ردیبسا تكهاش رب ندمع ناهاش هکر دی رعم ر ویا هد ز و روفاک |

 | دم ی ههادبمو روباس ن ةقادبع ن دجعاو رد رهش كن ناجدن و رددآ تلاپا رب ۱

 لاقب روید هبادکو ربقف هدننزو روبز ( رو رمسلا ) رد رلتدحیزاربشلا روناس نب |

 رو ران ضع لاقش روند هضرا نایلوا یرا تاب امطقو رقف یا روربس لج

 هراب كرلحارج هدننزو بارحم ( رایسلاو ) هدننزو باتك ( رابسلا ) ام تابال یا |
 جرا هب ربسپام وهو رابسلاو رابسلب حرطاحارطاربس لاقب رونید هيم یرلفدلق وب
 هکیرابسلا نج رادبعنب كالادبع ردیدآ هب رق رپ هدنساطق ی راضم هدنن زوباتک رایسو |

 ( ریس ) ردنداروا ردشلیا تیاورو لقث ندراجغ نالوا نلّود ییاراحم تکلم خم را

 ریز دوخاب هدننزو هزنف دوخاب درمم و ردب دآ شوف رب هدنبزو هرتقو هد زو درص |

 : ب ( رس ( رددآ یوق مدق ىع یداعرب هدد رو ین رمشع با زا مت هدنزو

 ىه كنيس ( ةروبلا ) ردیمسا كند لاسوقرب هدنیب هنیدم ها رد هدننزو ۱ 1
 قالطا هنب رلهلعت ةن كلافطا نالوا كانسوه هغمزاي ملعتو قشهددشن كنإبو
 لرداوغا بوزا رارکت رردا وع بولیس ءانغتسالادعب بوح ا قشم ۸ ؟روئوا
 سابال ] ثیدلاقو ةيامل قو ح راغلا لاق رردبا ریبعت یس هت زویزاب هدرا

 اونغتسااذاف امیلع بتکی حاولالانم ةد رج یهو [ ةروبس ةکفو لحرلا ىلصينا
 رولوا قالطا همدآ نديك هلو هرجا هک هدننزو رهشقم ( ربما ) اهوحم انع
 ( ةردابسلا ) لیلا تحس بهاذ یا رتبسموه لاق نوجغیدلوا ردیک قرهیلقو
 ةرداپسهعاج لاق رود هرامدآ راکییو درک هزره یدک وکو زسشا هدنزو 4دابع

 وهللا باحلا یا :ردابسلا مه لاق روید هنلابرا لطبتو روغلو وهلو غارف یا

 نالوا مادقمو ذفاو كلبا هدناصمو روما هدننزو ريزه ( رطبسلا ) لطتاو
 ولی و نوزواو اہھش ایضام یا ا طبس هتدجو لاق روند همدآ ولتدالح ولتماهش

 لی وط طبس يا رطبس پاش لاقب روند همدآ نوزومو راوه یک یبسورم

 هکر وتیدهرلءود كکرا لوشو ردیعج كنانفل رطبس ( تارطبنلا ) هبیولادنع دتع
 هدب و ضرالا هحو ىلع لاوط یا تا رطبس لاج لاق هلوا نوزواو 9 نیش هرب

 رد رکذم عج هکر دک ات نالوا هدنسهلک تالاجر ك ردلکد نوجتإ ثبات ءنالوا
 | ۰+ نالوا هلاس رک ذم عج هکلب بویلوا ضعمت نوعا ثيأت هظوفلم ء١ شب
 شوق عورب هدننزو لتیع هلیسهیش رغصم ( o ) رولوا هدنسه زنم واوو ر

eسد  
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 ناک اذا رطبس دسا لاخ روند هنالسرا نالوا رونازوابوئوس هدنقو ینیدارچصو
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 دیقبو قاب یسهلک راس هکردلوقنم نديرها هرزوا ینیدنلوآ مهف ندهزاس تاهماو
 ج ها ذخا ندنسهدام رس یرهو> دواک ندنسهداف روس رد هنس انعم

 چ هدعب بوند هب هنسن نالوا فصعم هاى | رس هک اب وک ردخزیا ریسقتا هیسانعم 0

 اس هح رک هرزوا قیقح دالو ناو رلد دلیا ذخا ندهدلب روس راضعب و ردشفل وا

 هدلیلو ةا هیقبو هدرشک قاب راس هکرد و قرف نکل بولوا هنسانعم هیق

 زغد یسهیش روند مدلیا كر ۸ اس ب ول یّورحرب كبار الام ردا عتسم

 رد شالا قیا: قیفدت هدنحیش بابشو قیفحم یو هد صا وغلا ةرد یر رح و

 ارأس "یثلا بس لاق ردهنسانعم قااق بوترآ هنن رب هلتیتمف ( راسلا ) مجا ریلف

 رددشل كندحم مات قوکلا ةثخ وا هلی كنيس ( دسالا روس ) ب اذا عیارلا نم

 یدلوا بقلم هلکنا هلغاوا بایاهر نکیشبا سازنفا یتسیدنک نالسرا هدنفورپ
 ) رءاست لاش ردهنیسانعم كمحا یتسهیقب بارش هدشزو لعافت ( رواسلا

 راشو یوف و هراي هدشزو رج ( رسلا ) ذيبنلا روس برش اذا لزا
 ندای هللا لیم ردهنسانعم كمهد بویلقو نوا كلب ینتاغ و روغ كت هنتسن

 حربا ربس لاسقب ی ڪک قاقو یزکد هبا لیدنقسا و یوق هللا قیرص و

 رس و هرادقم فرع هروغ ن رها اذا لو الا بابلا نم ارس هریغو بلا و

 خر اد رد ردصذاب هی رونید هی لس زا  E TE ۳لصا

 لصالایا ربسلا ع کوه لاق نوڪغيدلوا رولنلق و داع دونل واقالطا هنن د اینپ و

 لوقو هنول یا هربس فطل ینبجنا لاق ردلمعتسم هنبرلانعم تئنیهو لاجو نولو
 ندتفل هد هل يک كنيس هدهعیرا ییاعم وبسا هشید و ها یا هيا ربس هتفرع

 ) نسج يا روبسم لجرو "یش لاقب رونید دیش یحاص .تثیه نسح ( روبسلا

 هرس ییعع ح رطا ربتسا لاق ردهنسانعم ريس هدننزو لاعتفا ( رابتسالا ) سهلا

 ) كمهزکب و ةوادع یا ربس امہ لاقب رد هنسانعم كلنشد هلک كنيس ( رسلا

 قوغوص كي هدننزو هر ( ةربسلا ) ههبش یا هیخا ربس وه لاقب ردهنسانعم هبش
 رواک نا رس یج ةدراپ یا ة رس هادغی یراز لوقت روند هتفو نک را نالوا

 هريس و كناف ن ةربسو و رغ نب ةءربس و هربس یا ن ةربس ردندیماسا ه ربس و هان احد

 تربس ) ىدا یسیتفم هتیدم یربسلا هرب ن کب واو ردن دا | هک افلا ن (

 ها تیاغب هک ردیسا زب عونرب ( یرږااسلا ) ردیدآ هدلبرپ هدیرغم هدننزو جرب ز
 لوس یرو نم لثم یراس ضع * لثلا هنمو یک یزپ نواه رول وا العاو

 ضع هلفیاکنو ضعیندا هنسن رب قرهیلوا هرزوا ققحم هجواک آ هکردا دا ریا مدآ
 بوت ارز رول وا رکشهاوخ هالاحو لد هزا رحا یآ مدآ لوا تعاسزد هنلوا

 ردا تیغرو لیماکا سک ره هل ع هج رج هلغلوا العاو سا تیاغب روم
 س
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 *.لاثمالا نم اذک و رولوا برض هدنعقوم اعدتسا ینالوا ماهم مها هلاح یدنک |

 هک ردوب یلیصا * یرذ راس و یرطع ینطب * لاثمالا نمو ردلمعتسم هنسانعم عیج

 نوا دادما ی زاید دن رک یا ا بر( ڭا

 9 ندحایصم هکرب د جره رولوا پرض هدنقح هک نالوا هدنسدیءاد لو بلط

* 
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EN TITS rTP۱ مس  
 jÊ و ردنوععا ت تامام هی راظفل یرکذ ید هدارو یرلت و فا رم یدشوا

 ۱۱ لک ا هیوکس كنم و ی كبش ( رولا )  نیسلا لصف ۱ ردرلیواو رانو
 .( راسالا ) ةلسفو ةيقب یا رؤس ءالالا ف لاقب رود هغئرآ نالق قاپ ندرشو
 اذا هنم راساف لح را لک | لاق ردهنسانعم موف هیش ندهنسن و هل ہک كن مه

 لاقب ردهنسانعم رأسا ید وب هیئوکس كنءرمهو یضف كنيس ( راسلا ) ةيقل قیا
 هدننزو دادش ( راملا ) راسا ینعب ثلاسلا بابلا نم ارأس «انالا ف براشلا راس
 رسم هد دلم سایق ارز ردلعاف هرزوا سایف رمغ ندیالنو دیس نالوا رک ذ

 هعاععو یبننا رد هغلابم دأساریز ردقلوا راس ید هدیالث هکر ید ح راش . ردقلوا

 ندروس هلاه ( ةروسلا ) ردزناج هدفلوا سايق هلیسهد رطم , قمالوا فوت |
 بابے نم ةرّوس نالف قو لاقیو ٌههیش یا ةرؤسوا روس ءاالا ف ۲6 لاق ردصخا ۱

 هلرمک كمه ( رتاسلا ) ةروس ىف غل نآرقلا نم ءروس هذه لاقب و ٌهیق یا |

 ردذوخأام ندروک ذم روس ردقج هلوا "یش نالق وریک ندهن رب رد هنسانعم قاب |
 تاعاج هجا ندنو وغل هک ردلکد نا می ردڌوځأم ند ھهق قاب کە

 هدزوا تلق روسلوا لامعتسا هدهنعانعم عیجج ازاجم دوخای رلیدلیا مهوت هیوا |

 هديتي * سارطا رئاس مونلا ذقو * امل ةبابل ال ايلف * وبا كصوحا هه

 ریطعت هللا رطع امارکا یروبنم نام هنانخ>اص هلغلوا نام هنربشعرب یناعارب
 یا عا هدکدلیا ترشابم هرمطعت ید "رمق هلبرلللا ما هرعقرب هدنناب كليا بییطتو
 ندمدآ رب ردکمد هللا عابشا یمراق هلماعطا ینب یدارع یدلیا داربا یروک ذم مالک

 نوش هيف رب ره-لا ىلع هلسقرب هکردو ىلصأ * رهظلا لاز دقو مویلا راسا
 دادماو تکرح بودا دادتساو هنافتسا نه نالوا نکعتم هدنراب رق هلکلیا

 هسک لوا هدن رک دليا لاوس یلاوحا ند هک ر نالق هددرو و دورو رهظلا دعو

 ندهلوازس رویلوا هدندیق دادما یه کصندتقووب ینعی ردشلنا داربا یروبنم مالک

 مدآ نالوا هدموب ما یتجاح اریز یدشواص یتقو هلبوا ایلاح یدیا كرک كلك مدقم |
 بوغ ردشلوا لصاح سای هلکلبا نارذک هسیا رهظ ردیا ترشابم رهظلا لیق |

 هرکسندقدلوا توف یتقو كشيارب رویم لثم یکی نیدلوا لصاح ساب ہدنلاح سش

 . . تاهماو .
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 هبآ رها روللوا قالطا هشنوک لا یآ ھیسەبن هشم ( نارهزالا ) ردندنیما
 رولوا دیک أت ینظفل رجا هک ر دکي د یزعرق كب ( رهازلا ) ردبلغم یک نیرق هلکمند

 ۳۶ هازو را ددش یا رهاز ما لاق ردلتسام ینوا ا
 ن رهاز و رولیکح وص ندن ۲ ام اد هکر درسا یوق قوح یوصرب هدننج مع هلا

 ققل را یثتآ لرد ڪک كل ەزمه ( راهزالا ) ردندیاضا دوسالا نب رهازو مارح
 رهزالاقم ,ردهنسانعم كمناکسح تابلو اہتاضا اذا رانلا ترهزا لوقت ردهنسانعم
 یشع لاق روند هکعرو یلاص ینلاص هلتردصم ی ( ةيرهازلا ) رون اذا تاكا

 نرد ثیاغب هکرددآ هعشجرب هدلحم مان نملا سأر هرهازو زاظتلا یهو دیره را
 هدلب ر هدنیمز برغم هدشنزو ءارج ) ءا ره زا ( مشی هنسنر رالتصا هند هلفلوا

 رهزا هکرونید هنوئاخ نالوا نایات یک باتهم یسهرهجو ردیعا عضوم رو ردیدآ
 رلتهج وب هتنرابانح الع هّلایضر هطاف هحولا هقرشم یا ءارهز ةارحا لاق ردشؤم
 ۱ رهزآ هنکک را کهن رولوا قالطا هنسیشید كن رقص ناب ءارهزو ردوا فصو
 لوشدارم ندنظفل ءارهز نالوا روک ذم هدنرعش عاش ما هیورو رونلوا قالطا
  یعاعش سلکعنا كقفش هوا نایات هدرلقفا هحهرکصندماشخ | هکرد هبا” قاربو قآ
 ( ناوارهزلا ) ردرلشلوا تکاس رلح راشو گل وم ندز ون نم رعش رولوا قلم هلبس
 رووا قالطا هنارع لآ هروس هللا هرقب روس ندنر روس م رکن أرق هلیسهین ھا

 ناربنلا یا [ ناوا رهزلا نارع لاو ةرقبلا ةروس ] ثيدحلا هنمو ح راشلا لاق
 ( رهز ) هرطو یا هرهز یضق لاش ردهنسانعم تحاح رسک كناز ( رهزلا )
 ءابضف لب یراورقاو یسلدنالا رهز نب كالا دبع ن رهز ردندیماسا هلی كیاز

 هطسابم یسر ندیصع ابدا هل ر ندنرلبیبط هرو نم هرمز کرد حراش ردرابطاو

 دملا انزواج * رهز ناو تولا كلمای + ردشلبا داشنا یهعطق وبشا هلیهحو

 همهی كناز (هرهز ) * هافکلا ام دحاوق * البلق یرولاب اقفرت * هبابنلاو

 ۳ (ةیربه زا )ردندلاحر یاسا هدنزو رب ز ) ربه ز ( هدننزو نابص» (نارهز ( هدننزو

 زاس هکردیسا دوع هدننزو رئم ( رهرلا ) رد هب رقرب هدنساضق داد هدننزو هبرهیز

 ندنسهشناط یودو روللوا ریعت زوپق هدمدق "کرو هتوغال هدیکرت ردندنعاونا
 بولک هنت هیج هلکمزوک لیس هانبا هزعا هصک هکرونید هفایضمو نادناخ لو
 :اهعفریو رانلا رهزب ناک اذا رهزم نالف لاش هلوا رردلاق شنآ نوحا قلوا رفاسم

 ردیدآ عضوم رب رهام و رد يعج درهم هدننزو رام ( ۲ رها لا ) نافيضلل

 | تانلازاهزا لاق رد هنسانعم كمنلکیج كب تاب هدشنزو را ربحا ( راربهزالا )
 یرهازلا دجا نب دمع ردکمد بوس هرهاز ( یرهازلا ) ةفلابم ینعی روت اذا

 ردندظافح رددلیهفكناز هک یرهزلایانلا ح فمن دمع ن دجاو ردئدحم یاقنادندلا
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 Ew رالک ن ةرهز :رددپماسا هرهذو ینا رووا لارتسا 8 .دلفآ قاص اسم

 ی له رابالا ایا ما , "نالوا هل دحم و ردم ام ردپ تعاج ۳ ندسش» رق

 | كنم نب بال ( ءرهز ما ) ردهفناط رب ند هعيش هدنرهش بلح ( هرهز وب )
 ۱ ینآ ېک نم نول كنهکرب هدنلزو هموع ( ةروهزلاو ) هنبتعف ( رها ) رديجوز
 عبارلا بابلا نم ةروهزو ارهز لا رهز لاق ردهنسانعم قلوا ملدو بوتو

 هست نوما ینیدلوا قاصو التم ثبسن هموح راس رولوا دلا كيف هک ردیعا

 روهظ ( روهزلا ) رددآ عضوم رب هدهنیدم هرهز و ررید دیها هدیسراف ردشفلوا
 اروهز هح ولاو رشلاو ج اسلا رهز لاق ردهنسائعم قماردلپ هتسن ناو هد زو

 اذا راثلا ترهز لاقن رد هنسانعم قمادلرا شنا و "الالت اذا ثلاثا بالا نم
 وشن مامآو لانمو لام بونلتوق ماوحا هلکبیس كنس راب م هکردنداتعموب تااشا
 و ۱ تیوف رربد یداز كب ترهز هدرب كد یدل و تکرو رخو انو

 لاقن ردهنسانعم قمزوب ینسهرهج هلبا ریئأت هیهنسن رب شنوک روهزو هنسانعم
 ردهلدبم هلاد ءا ك هدننزو لاععتفا ( راهدزالا ) امرمغ اذا لبالا سمكا ترهز
 عیاضو فلئو هال الت اذا جارسلا رهد زا لاق ردهنسانعم قماردلب هنسنر يدون

 هظفتحا ادا یشلا رهدزا لاقن ردهنسانعم كمتزوکب ونقص یهنسن رب نوحما قمانوا
 یهتسن رب مدآربو حرف اذا هب رهد زا لا ردهنسانعم قلوا انحرف هلیببس هنسن رو

 اذا هب رهدزا لاقب روئلوا رببعت كمديا لام ینآ هکردهنسانعم قلف یلام یدنک
 هبش ینسلبا مادقاو یس هدص وصخ ییدلیا سا هنم دانو مدسمهو هلام نم عح

 رانعموب هما ایف دج نا ءرما اذا هبحاصب رهدزا لاقب ردهتانعم كلا دیک اتو

  [ا نالوا قارب و قآ هرزوا توفص و نسح تیاغب هدنزو رجا ( رهزالا ) ردزاجم
 ۱ ]| لا یا رهزالا علط لاقن رونلوا قالطا هیآ رهزا و ردءارهز یوم روند هتبش
 ةیاملاقلاق ردهلیا تراشا هش دح وبشا هلکن و شوم رونلوا قالطا هبهعج مونو

 فعلا هليل یا [ ر هزالا مویلاو ءارغلا ليلا ق ىلع ةولسلا اورثك ١ ] ثيدملا قو

 نالوا قآ ییوو هنسانعم یشحو رو رووا قالطا هننزوک | ناب رهزاو اهموو
 ۱ حاهو ج ارس یسهرهج و روند هثش نالوا ¿ نایات و ینارو تیافو روند هنالس را

 || مالا هلعیبلا ناک ] ةيلللاف هنمو حراشلا لاق روند همدآ ندا قارشاو قربیک

 ۱ | ههود كک را نوزوا یرلفاحم و تكکو لوشو هحولا قرشم ارمن یا [ نوللا , ه زا

۱ 
۱ 

 هزا هدنآ ینیدلغاص و هل وا رلتوا ینرلح وا یرلخ اش كراج بونازوا هک روند

 رد دیهاشا رهزآ و بلخ ةعاس. نللا وهو ۱ رهزا ییاقس لاق رولوا قالطا هدوس

 | هصیج ن رهزا و ردنداحا سبق ی رهزاو فوع دبع نب رهزا و رقنع ن رهزا
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 هلشارا و همه و هزوس نالب هد زو لیعف ( روز لا) ةرايزلا لع دلج اذا هرا زا لاش ۱ ,

 بذکلا نزاذا نالف روز لاقب ردهنسانعم كمرو تنیزو نسح نوجا جییورت

 ردلعتسم هنسانعم كليا بیذرتو نیسحم هلکم ریو تماقتسا و لادتعاوماوق هب هنسن رو

 *یشلا روز لاق دولوا هلکلیا هلازا یتحاجوعا هک ردنوحما. بلس لیعفت هدنوب
 لاشرد هنساتعم كلبا مارک او شزاون همدآ ندا ترایز یتسیدنکو هموقو هنسحاذا

 ةداهشلاروز لاقب رددنسانعم كلبا لاطبا یتدابش كدهاشو هم کا اذا رثارا روز
 نالف هک كلبا تسن هبذک ینعی قا طعم هلغوردو بذک یتسفن كمدآربو اهلطبا اذا

 لع كروز انا لوقتو روزا اهمسو اذا هسفن روز لاق ردنرابع ندکعد ردروزم

 هود هلیلا کروند هیهود لوش هدننزو مظعم ( رو زلا ) اهیلع كمبنا یا كقت
 كنر وای نکیا رراقح ییورواپ هسک نالوا رراقح بوکح ییورواپ ندننراق كنیسف

 ندرنا لوا هلسغلاق یتمالع و رثا نکل بودلغوط بوقیص هلبلا هلکلت | ینکوک

 ما هاس دق ناک اذا روزم ربع و لیصف لاش لوا كاردا و مهت یسه رو نم ا

 روزم ها هنم عیب ربا هر نم هيف قبف هیقیل هر هردص حج وعاف هما نطب نم

 رد هنسانعم كليا زاین و ساقلا یتسک هننرایز كنسیدنک ندهسکرب ( ةرا رسالا )
 ( داروزالاو ) هدننزو لعافت ( روارتلا ) هروزپ نا هلأس اذا الالف را ٌتسا لاق

 یارحاو لودع بوب اص ند هنسن رب هدنزو راربجا ) راروزالاو ( هدنزو رارجا

 روازو فرحاو هنع لدع اذآ راوزاو روزاو هنع روازب لاقش ردهنسانعم كليا

 نابع ( ناروز ( اضع مهضعب راز اذا موثلا رواز لاق رد هنسانعم كيشدیا ترایز

 ( ناروز ) ردیمما كنیدح یدادغبلانج لا دبع نن دم ندنیئدمو ندنیعبات هدننزو

 ناروز ۷/ قحا و یورزاکلا ناروز ی لادبع ردندیماسا جدو هدننزو نامع

 ءاه هلغلوا قلح فرحو هلینوکس كناحو ىعف كلاز ( :رهزلا ) ردرلثدحم قاربسلا

 عج ردص وص# هننالوا یراص لوق لع رونید هنکچچ كنمسق تاب رولوا حوتفم
 تالا فوم رد ربها زا یشا عجو رد راه زا یعهغیص عجو نساه رد رهژ یسنح

 رهزلارونلا هدنسهدامرو و ردندنلسق هم رکو دز ینا هلکلبا تس هل رابع هرو و

 ها رهز هرزوا ماد لوق هلکلنا ناب هلییرابع ره.ف رفصالا اماو هنم ضپالا وا

 ساساالاق لاقو ردشلءا صیصخ هنکیچ كجاغآ یرون یرشحمز نکل ردقو قرف كرو

 . الب موجم لوا موجل.ارهز موجلارهز ناک لاقبو ةرهزلا املاک ةرهلا هذه نسحا ام
 قنورو باتو تع4#لو نسح كنايد ع ایدلاةرهز و یہا ردرلتاہ نالوا قاس

 یا ةيالا [ ایندلا ةويجلا ةرهز ] ىلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق ردنرابع ندنتفاطلو |

 نسح ليس كناز ( ةرهزلا ) ردندیاحا هیریوج نإ ةرهزو امنسحو اهتراضنو امج |
 هکر بد راش هنسحو هضاب یا هول ةرهز یبعا لوق رونید هغلف | نراقم هئوفصو |



 ی یر لاقب ۱۳۳۷ قالطا هایو ر روید ااو هر E روید هحدف

 | رهشو نووغیدلوا یراج یرکوب یرک | روئوا قالطا هیهجد ریو سوفلا یا
 هد هلی دم و ردلئامو روم ند هيس راځ یم هيل خاد با وا ارز روت وا قاللسا هدادغب

 هبهدیهپ ضراو زدیم كيامسرپ هدنرهش هربحو رددآ مضوم رب بیرف هی شدم |
 هارو زو ةديعبیا ءاروز :الفو ضرا لاقب نوهغبدل وا لئام ندلوص و روئوا قالطا
 راد كشرلتشح هئه هلایطر نامو ردیسا كش راز داب مضوم ما مینو

ikهراژورونید هنفسروفسوقو روند هنسب روس هود لاه ) ةرازلا) ردیدآ  

 اب زیم رددآ “ رقر OTD نرخ و ردیععا ثتعاج ر ندنس هلو ءارسد زا

 سلبارطو رددآ هب رقرهدنساضف دیعصو ردفاطم هیاروا هک فراعتم هلکید هرالا |
 هدنساضف نخیشاوردندن آ یرازلا مهاربا لوقمو رجان رددآ هبرقرب هدنساضق برغ |

 هدننزو هرضاح ( ةروارلا ) ردنداروا یرازلا ةع رخ نب ې ندمالعا رددآ هبرقرب

 هنسانعم هلصوح رونید هنفسروق شوف هدرلنو هدننزو هروطا ( ةرووالاو )
 ءار هرزوا یناپ كحراث روند هبهمکت هک رد هنسانعم رز هلی رسک كناز ( ریزلا )
 ړزو روند هیراپرب ندناتک هریز هلصیصخم هات رونید هناتک ریزو ردهلدبم های لوا

 هنس انعم بح رونبد هپیتسد ثح وب زسیل وق لوق لع هنسانعم ند روند مک دوی

 هنداع یا هرز اذکهلاق نویعغیدل وا یددرت ایاد ردلمهتسم هنسانعم تادا تاو

 ندحاصم قتال ناز هکروللوا قالطا هب ىلج تسودنز لوش ریذو

 ندنتب كکراو هلوا ردا ظح كب ندتسلامو فلا لا ماعم دوخای هجزسهما و
 نوضووم هککرا لوق لع روشوا قالطا هدهتروع ندا ظح ندتفلاو سناو

 هنظفل رولک رایزاو هدننزو هنع رولک هریزو راوزا نيج نیو اف ندرایزو و

 لاقبو هبوارمشربغب نیسلاجم بحم و ءاسنلا ةثداحم بح ناك اذا ءاسن ربزوه لاقف یتیم
 كيدوخاي ردیلباقم ع هک روید هنلت هجا كروذط رذو مع صاخوا لاجر ریز یه

 ندنرایز هلرک كناز ( ةريزنا ) ردکرک قلوا رب یسیکیا رونید هشنالوا نکک

 لاقب رووا ریبعت یشیدیا ترایز هکرونید هنلاحو هذثیه ترایز ردعون ءا |
 * روید هذآ نغراظ عبطلا هدو دیس ) رب لا ( دیر رايز هه یا ةربلا نسحالق

 ردعض وم رب بيرق 4 هفوک هلیحفو یعض كناز ( هروز ) نابضغ یا ریز لجر لاقب

 | ندنفل زوایو دعب یا :روز امہ لاق ردهنسانعم قلقاریا يحق كناز ( ةروزلا )
 رظن تناك اذا ةروز ةقا لاق رواد هبهقان نالوا راقب هليغربوق تارازوک

 | (ةرازالا) ردفو رعم موب رپ برعلانیب هدنمژو ریما ( ریوزلا موب ) ابتدا اهنیع رخوع
 | ردهننسانعم كمردخیا ترایزو قمردزاو هننرایز كنسکرب یدآرب هل رنک كرم |



۳۷۳ 

 ندنراتضح هناشلج قلا دوبعمو روئلوا قالطا هنسلجم قسوم برطو رولپ ||
 ح راشلا لاق ردقج هوا ماصو تب هکروئلوا قالطا هتبش نانلوا ذاخنا دوبعم یریغ |

 هنسانعم توق روزو یلاعت ههانود نم دبعام لک وهو روزا نودبعت مکلامو لاق |
 دنمروز راربد روز هتوف ید هدننابل یسراف ارز ردقفتم هلا یسراف هدنو رولک |

 نوهکیدلیا نیرج یرک | رولوا بصنن هراجد هکردیآقم ریارب روزو ردکید ولتوق

 حجر یار یا روبصالو روز 4ام لاش ردلیتسم هتسانعم دشرو یارو لقه روزو

 ردهدننزو رجا هک ندنس هلک روزاو رونلوا قالطا هبهدوهیو لطاو هيلا لاعو
 اذه روز بغا لوقت روند هنسلوا ذیذلو شوخ كماعطو رک ذیساک رولوا عج
 مالمو مرنو "رب كسابلو رديا ليم اکا هتلا سفن ارز هبيطو هتذلیا ماعطلا

 رکردیمسا هاش دابر روزو ءاقنو نل یا روز هیف ولالا سالبام لاقب رونید هنسلوآ
 ردشلوا فاضم هنسا هغلوا ىس كنهدلب یراک هد روز رهش هدنن رق داد ایلاح

 روز لاق رد هنسانعم قلوا كرودو بروو هد رک | هفرطرب هاتف ( روزا (

 یرفوط هفرطرب یسکوکكناویح راسو تناسناو لام اذا عیارلا بابلا نم اروز "یشلا
 قلوا قصاو قفح هرزوا رخآ یسیرب كنبرلتا ولفرط يا كنسکوک دوخا كرود
 یناجدحا فرشا وا هردص یا هرو رز ج وع اذا سرفلاو لحرلا روز لاقب رد هنسانعم

 قنع لاش ردفصو ندموقرم یانعم هدننزو رجا ( روزالا ) رخالا ىلع روز

 روئلوا قالطا هکیوک نالوا دحزواو هحنا یس هغروبق كنك وکو نیا یا روت
 ردا رظن هيفربوف كني رزوکو ةدتسم هردص نشوج ناک اذا روزا بلک لاقت

 هدکدروب ههکپ کروند هاو و ناسا لوش لوق له رول وا یا
 قو جاجوعاو ليم هدنردص ردقنره ھوا ررون كردلیک | یک کنی دزوآ نو
 دتشا اذا قشف لیم یذلاوهوا هینیع رخ و رظنب ناک اذا روزا لجر لاق هدهسیا
 ددش ریس هدننزو فصه هیرمک كناز ( روزا زا لس رو نکیل ناو ریسلاق

 هم هود شم وا هدامآو ایهم نوحا رفسو رونید ا دننو ردهنسانعم |

 ماوقو رادم هتتعصعو حالص كنهنسنرب هدننزو باتک ( رایزلاو راوزلا ) رونید |

 كنءود هکرونید ها لوشو 4 حالص یا رایزو ه4راوزوه لاقب روند هئیش نالوا |
 نالوق هک راردا دن هنسارآ یالوق روئلوا ربیعت یکلسکوک هک یخ یکوک ۲

  رددوخآمندینآ روزت نالوا هنسانعمنیسح و موقت ران و هیلبا دنب ینسهنام بوروس ۱

 قملغ یبا نالوا رکذ هنکلسکوک كنهود رولوا ردصم راوزورد هروزا يج

 من ی قادم ن لمو روزا هتددش ادا اراوز ملا تر نوت
 هدهع كنیراصن الا ج الا نب ةهحا هدننزو ءارج ( ءاروزلا ) ردندنیئدحم یرایززا

 قالطا هیپوق نرد كب ءاروزو ردیعما كنیشاومو باود ینعب لام نالوا هدنکلم
 + مچ مس و
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 2 .ه ین دات

 نیفتکلا لا هئم عفئرا اموا ردصلا طسو وهو و روزا شرف سرف لاق روند هر
 ندا تراز یدآرب هک رد هكسانعم راز روزو ردمصلا ماسطق یفارطا موا |

 قر4وا فسص و هد بولوا ردصم لصالاق هنساعم ترازو و رد هک |

 قمی رولوا هنتسانعم نوراز روزو راز یا روز لجر لاقب یدئوا لامصسا |
 كرار هکهخن یک بحاصو بضاو رفاسو رفس رولوا عجب ندنظفل راز

 لاجرو روز لحر لاقب یک مک رو مک اروزاج روزجار رولک ید روزو راوز یھ

 هنبرب نی قاربب یرفو ندنېد كنخاش امرخ روزو نوراز یا روزو راوزو روز

 هبیسف یا لا روز عطق لاق رددنسانعم لیمو ردقج4وا ید رج کر وند
 هام لاقب نوصهیدلوا ثعا هب4اما نداطخ تم رولوا قالطا هشوهو لقعو

 هراز لاق یک تراپز رولواردصم روزو ردتفل هد كناز هدانمموب لقع یاروژ
 هک روللواقالطا همدآ نالوا یصضنمو دیس كموفربو رک ذیساک :رازو اروز هروزپ

 مهدیسیا هموق روزوه لاقب ردیهاکنرایز كنسانا اریز رولوا هنسانعم روم
 تععتوف روزو یک فیط رووا قالطا امو لای نانلوا هدهاشم هدوقواو |

 كن وق هکر وند هشاط میظعلوشو ةع ةوق یا روز سمالاق 4 لاقب رد هنسانعم

 هوا شغلوا كر هرزوا لا هیرللوا زجاع ندنرسک ههحورب بولوا عقاو هدنٌعآ |
 ( روز)امو ) رهدآ یداورپ ریو هيف داوم دو رنو لمس رو

 بوراو هلا دصف هوس هرزوا م : یع4یف رکب هک رد هفورعم هصفور برعلانی

 م pe دایآ دن یککرک ننرازید كنود کیا هجدقا ندرلیا لادح كنهآ

 نا نمدوبعم مزب رلهودوب نعپ * ارضی تح رف نلاروز ناذه * وشرق هتموق
 موندبسو رایدلیا تبث راعشا ود ردلکد روصتم مرا رف مزب هکدلیا رارف رلنوت

 یل انه لئامو قرص بذک ردهنسانعم مص روز هداروب یدلوا یراعتم ها روزا

 كناز ( داوزلاو ) هدنزو هباتک ( ةرايزلا ) ردتغل هه كناز هک نوصغیدلوا
 هروزب هراز لاق ردهنسانعم قمراو هکمروک ین هسکرب ۸رحف كم ( را.لاو ) هی ۱

 بدروز نالوا هنسانعم ردص اتعمو ءاقللا دصقن هاا اذا ارانمو r a اروز

 دهجاوم ۸ ه 4واردا ۰ ءافلدصق هنیردص كرو نمدوخ ولت هيز :دص هک ایوک ردذ وام

 هدننزو بدح هیرسک كناز ( روزلاو ) هدننزو ریبز ( ریوزلا ) ردهعسر وب ید
 هيض كناز ( روزلا ) ردنوحما مظعت ریغصت رونلواقالطا هنناشیذو دیس كموق هدرلن

 ی بذک یاروز مهلوقو ءار مهلعفاامز ځاشم لوقت روند هزوسنالپ

 مطظفما هکرونلوا لامعتسا هنسانعم قاب كرشو ردشغل وا قالطا نوید وا لئام |

 | ثاموقرپ یک روزو روئلواقالطا هنر هیلقصپ كنب را هفناط یراصنو دوهیو ر دیذاک | ۱

 ۱ هوا بیس ید ینیدل وا لیم لحم ردندرازو رول وا قالطا ا واق

 دولیپ



 ریکت اذا هيلع رنزت لاقب ردهنسانعم كليا توضورک هدننزو ج دت ( رت رلا) الا
DE ۱روند هیک كویو روید هیشک ناجا رکو لیقت هدشزو  

 لاقب ردهنسانعم كلکشربحو قلراط هدننزو هحرحد هللا هیقوف یاب ( ةزنزلا )

 كروب یتلاص قلاص هدنزو توت ژن بلا )ةو قیض یا ةن ز هشبعق

 ةعافر ردندیماتسا هدننزو رفعح ( رنز ) رخت اذا لجرلا رنز لاش رد هتسانعم

 دیش هدهروبزم هعقو ردداما زنز ن رذنلادبعن رشمو ردد اکا رينز نا

 ن دجاو ردقحهلوا یدح یرتنزلا رنز یاای دوادی دیعس زنزواو ردشلوا

 زد هلی عف كهدحوم یابو یمن كاز یریبزلا رش ن دمع اما ردندم یزین لا دوعسم

 دلکیا مهو هدئیدح ناسا هج را هیلع هطق نا ردند رب زلآ "یلاومو ارز

 ) 9 ۱ ردیدآ هدلبرب هدشزو راعس ( راز ) رد شبا طبض هدنناونع زن ژ

 هزانو مک نک دراز ( ةريج لاو ربا ) ردیدآ قلاب ع ورب هدننزو روفصع
 ارا ریز هتسانعم ایست روند .هشاپ نالوا ثداخ را 0

 مض هنیربیرب ینرلقنرط كنغمرپ تداہش هلقمرپ شاب هدشنزو هجرحد ( رجلا )
 تراشا هدعو ینو ردهنسانعم قلاچ هکسف هلیغمرب كنلا رخآ هتغلارا هرکصندکدلبا
 یو فوم هتبابس رفظو همام رفظ نیب عرق اذا لحرلا رز لاش راردا نوجا

 ردنا در ید قرهلوا لثم هلیاونع الو ربع ییع فافام هدن_سهدام قوف

 هدقدشواف یبوا یرلش رط بودا هقلح هللا هبابس یتغمرپ شاب كلا لوص ییصاح
 یژثکا ردریشم یدعو هکردقمروا هکسف هلن رهظ نن رط كنغمر شاپ كلا عاص

 دلج هکهتن ردکعد هرزوا شاب هکردیدیعاوم تراشا كيياحم هرلنلوا نایولطاص و
 اف * هفوغشم سفنلا ناب * یلس ىلا تاسراف * ردشفوا داشتسا هللا رعش وبشا

 روند هب هکسف زد رلعسا هفوفو رب ز هدارو * هفوف الو رز * ا ثتداج

 هکرد هبوب یزمرق نالوا ريبعت هرفضز هدزمآسل هلی كيجو كناز ( فرا )
 هدننزو هحرحد للا همجمیاخ ( ةرحمزلا ) رولوا یسیعونصمو یسندعم ردفو رعم
 یک درو زاوآ ندنرکک هک رد هنسانعم 2 قافوو كلفوا هل زکک مدآرب

 هنسیتنسک قنرط هدننزو ربحز هباف ( ریقن لا ) هيف خفن ادا هرج رز لاقب رولوآ ۱

 یکداز كکد رکح و روند هبهرایرپ نا طو هنسانعم فظلا دمالق روند |

 لوقت روتلوا لابعتسا هدنسانعم هنسنزآ ك با راتسانمو و روند هغو ها |
 دش بودرلب ینزوک هیسکرب هدننزو / هج رح د ( ةرهنزلا ) اش یا اریقنز هنازرام

 ( روزلا ) هنیع ج رخاو هرظن دتشا اذا هنع ىلا رنز لوقت ردهنسانعم قاب |
 دنتسوا كسکوک لوقلع هنسهتروا كسکوک هدندن هلئوکس كواوو یحف كناز

 |_یرکدکر بوشواق یرلجوا كنب راک سکو ڪک یار ىلعو را هرلفتک نوا

 ی ۲٤
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 و را ی 1 هاذا لوالا باپلانم 3 ءاالا رز لاش رد هنسانعم 1

 ۲ تی حافت ( دانا ) رالزلا هسبلا اذا لجرلا راز لاقب رد هسا | ۳
 نالوا ندنرارفک راعش كنسهفلاط سوو یراسن هدنزو طیق ( رثلاو ) 4اه ۱ 4

 ررواثوف هادو رول وا ندکیاو رد هقشد ندینسکوب و و رددآ ثفاش و ه وکر ب

 ردهنسانعم قاوا هجا هان ر هدننزو لعفت ( ر رلا ) رروناخ وق ندح راخ ناک

 هدشزو ریئاد ( ریئازلا ) قد اذا "یشلا ریز لاقب رولوا هدنزرط راز 73

 فلون هنسانعم زافص پایذ رونید هرلکشیس هدرخو رونید هنیرلداط لفج هد رڪ
 ها رثانزو رد رابز دوخاپ ردعوصما یدرفم ارهاش هلکمالیا f ید رفع

 یلموفرپ هدننیپ كشيدروب لیفعو هلا مضوم ما شرجو رد دآ یوق فورعمرپ |
 أما لاقت روئید هلولاخ ولناج ولنا ولپوب نوزوا هدننزو همظعم ( :رتزلا ) ردذآ |

 اهدا دار لصالا هیمور هدسزو ا ا a) ةرنز ) هيج هل وط یا 2 ةر لص

 پایفر ها مااللبر تیاده بولوا هدنکل تسدریز ك رفاکرب امدقم رده

 نوک انوک رابره نوجا یدادنراهدفدلوا هاکآ روفسم نوعلم ندشیدلوا مالسا |
 كتنیرات مح هنع هلایسر رکا قیدص ییدلیا راکفلدو بیذعت هلا ههکشا

 مث هکدد ورع نبا هدشنزو ربیز ( ریز ) یدلیا دازآو ارتشا هلغلوا یرلمولعم
 ودآ هجوراصو یسورآ كشا هيض كناز ( روبزلا ) رددارمشو ندنسهلق
 تاعماو اثح راش بودیا ریش هلی رابع عال بایذ فوم روند هب و رآ یرلک دید

 هدبدالا ةمدقم یرمشحمز یتح یدنلوا هجرت هلاورآ هنوکلوا هرزوا یاب كنءراس

 لح ید فاوم ردشلبا ناو مد هلی رابع نیکنا ج لح و یااب ج روبز

 هنوز تاسا روتزو هتبورآ لاب لحن هصالخ ردشلبا دیقن هلیسورآ لاب ینسهلک
 پاولبا عیرمسو فیرظو تسج روبنزو ردشلبا هجرت توالحی یلوقناو روید ۱
 هنسهبوص شا شلبا ادیب تردفو تقابل هکمرتوک لو و روئوا قالطا همدآ |

 قالطا هنقصابو هنوض نالوا هرزوا تدش ىمي ههیظع تراغو رولوا قالطا |
 ۱ یرلک دید یاولح نیت كرلب رعو رد يما رج رب هیش هنحاغآ رانح روب زو روئلوا

 ۱ 4 سک كناز ( رابزلاو ) ردصص کیه ( :روبنزا ( رددآ ربحا ذيذل ع و رب

 ( ربنزلا ) رونید هریجتا روک ذم یک روبنز رابنزو زونید هنسورآ كثا هدرلتوب

 .تسج یدو هدسنزو ذفنق ( ریثزلا ) رونید هربجمآ لوا یندو هدشنزو جریذ |
 قوج یسورآ كشا هدننزو هلیع ( ةربزلا ) رونید هقدآ باوج رضاخو فیرظو |

 | دو رفعج ( رهنزلا ) ريبازلا ةربثک یا ةربرم ضرا لاق روتید هرب نالوا |

 | ربونص ( رونزا ) هنسانعم ریغص ذفنق روند هبییرک كجوکو رونید هنالسرا
 هروزب یا هربونزب هذخآ لاقب ا یرووکو په هکر دهنساتم روز هدنټزو |
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 نیز ) روند حجو هدږسراف رود هب هنن كر یندوب يف كناز
 ا ردیدآ هیصق رب هدنسحا و یسهکلوا مزراوخ هدننزو لجرفس هللا همم 3

 دک دليا لاوس E كنسلاوو كن هبصق هي ر بونا رغوا ههر ول نم ةبصق

 ربخ ال یارعا هلکلبا رابخا یتفیدل وا داد ز یا كنیلاوو نی زر یا كنهیصق

 یرهشو فصو یدل وا قرصنم هرخآ تس بویم رک هب هبصق رەد درو رشف

 اکا یرشحزلا عن دوم مساقلاوبا هلا راج نالوا ریکناهح اسآ رام فصن سمٹ

 ییدلبا داشنا ینسلا ساهون یسعن لع هکمرما هدنحدم هیلاراشم ردیورنم

 یدنلوا رحت هلوب ریذپلد تب کیا وبشا ندنسلج هدّیصق

 یرشلا عز یرشلادساق دع ادا *  هرماب شم ز یه زن ناب رحا و

 توخ و رک خ ز ردلحرب دندش و رشک ینالس را هدنش رط یلس-لبح یر ردبھت

 رد وب لوا هرزوآ یاب كحراش ردهنسانعم

 ارثکاو باطا دق ام كیاهو * دب نم یدسنع درفلا مامالل 6 و

 ارولا و رصعلا دمالع هب تفاا * ىلا ةمهلاو ءاضلا ةمزعلا ىنا

 یرهشوک ه کصن دقد ردل وط یاق شفل وا "و هست هنحآ هدننزو هل راز ) هرم ۱

 روند هنا قشنرو و قشورو ردد رفع هک لیس هی عج ) رب زاما ) طب انيل الملا عب

 درب تدش قغوص كي هدننزو لدجز ( رب رهمزلا ) ضبقنم يا ریزامز هج لاق
 هد دننسانعم دن دسد رب هکر بد ح راش درا ءدش یا رب رهم ز دیف مد لاقت رد هنساذعم

 ردهتسانعم قمادلراب زدلب هدننزو را رطبسا ( رارهمزالا ) هتسانعم م روتید هآ
 زوک ندبصغ تدشو تعل اذا بک اوکلا ترهمزا لاق ردذوخأم ندینا یانعم

 او شر هو اصف تچ ادا نیلا ترهبزا ناسا رد ات
 لاق ردهتسانعم قلوا ددش قغوص و مک اذا هحولا رهمزا لاش رد هنسانعم كلا " 3

 نوک ندبصف دو هدشزو هجرحد ( ةرهمزلا ) هدر .دتشا اذا مولا رهم زا

 هم دآ نادنخ و جوک و نابصع یا راه نھ لحر لاش ورود دفذآ نیغراد هدش زو ۱

 قبرا را چوک تون یا فا یا )دایی بابا شرا رم یا

 . لعف یسهلک رحآ یدیشلوا رواجم هدنآ کرد هم کم کم دارم نده رق نالوا اثتس

 | هکرح اذا ءاعولا رزمز لاقب ردهنسانعم قمالغرا بوکلس نوا كشري بولط

 , رب رهم ز و ردبک سم بدو اتوا ر ره م ز هکر ید. ردو نوب راضعب رولک

 : یالوور سر نددرب تدش لوا یانعم نسلا كحاض یا رهمزم لجر لاق رونید ۱

 .|إ لعمضم ( رهمرلا ) ابطف :ترجا اذا نیعلا ترهمز لاق ردهنسانعم قمرا رق
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 ]| ردعشومر هدسننز و نا روش و وه کا مش ر هذ لاب ا یطو |

 هد زو تیک ( رامز ( ردیدآ عضوم رب هدیدشت كو*و یھ كاز ( ءارامژ )

 . هدندلوا راکش و رولوا یکی یرموب رب هدنرص هکرید حراش ردیدآ قلاب عوئ رب
 ردهنسانعم قمرا رمف رازوک ندبطف تدش هدننزو را رطبسا ( راریمزالا ) روناص " ٩

 سایق هلا نکرالح ین كن "ربث هانیع ترجا و بضغ اذا لج را رامزا لاش

 هبال هاه ( ةرجزلا ) رونید هقوا قفواو هجا هدننزو رفعج ( رمزا ) ردشقوا ||
 هدوک هللا كحراش رولک ریحاعمزو رحامز یمج هنسانعم هرامز روند کدودو |

 هرز تعع« لوقت روید هنسس لاوف هر زو ردفج هلوا لاوف یرلفدلاپ كرلنایوح و

 حایصاایا ةرجمزلا هذهام لاقب رونیدهیاغوغو دايرفو وب ض هقبوج و رمزا توصیا |
 نالسرا رولواردصمو انوصیا:رمز تەم لوقت روند هسسافلطم و ریذکلابههلا و ۱

 ( رج زلا) ةرمئ ز ددراذادسالا رج زلاقب ردهنسانعمكمدل ر وكه دنسب رحما یتسیدروموک |

 ( رجمزلا ) رجمز ینمع دسالا رجمزت لاقب ردهنسانعم هرمز یغدو هدننزو جرحدت
 هدننزو زا ,طبسا ) را رحم زالا ( هنسانعم توص روند هسس ید و هدننزو رطبس

 هدننزو راج” ( راز ) ثوص اذا "یشلا رجمزا لاق ردهنسانعم كفلسص كپ
 ردهنسانعم قلوا یناق سس هدننزو هج رحد هللا همم یاخ ( ةرعزلا ) رددآ هدلبرب

 رز لاقب ردهنسانعم قمرقيح بول هکیوا نالبقو دتشا اذا توصلا رمز لاقب |

 بشعلا رز لاقب ردهنسانعم .قفلعوغوب یردلاب كناب هزاتو حاصف بضغ اذا رفلا |
 ردذوخأم ندنسانعم سس روند ههروع یسور راک انز رولوا مسا هرزو عرب اذا ۱

 | زا لاش ردهنسانعم قلوا یناف كب توص یخدوب هدننزو رارطبسا ( رارزالا ) |
 ` هنسم رقیح بول هکیوا كنالپق ردمسا هدننزو ج رحدن ( رحم زنلا ) دنشا اذا توصلا |

 3 رمزب یتشهدا لوقت یدلل وا لامعتسا قره وا ما هدع ردردصم لصالاق روتید ۲ ۱

 ۱۱ هتسانعم رامنم روند هکدودو هبال هدننزو رفعح ( رعزلا ) هحایص و هبضغ یا لا |

  بولیراص هنبرب یربو هلیسهظحالم ییدنلسس هنسانعم باغن روند هنقوا ناشنو
  هژاوآ هقدنقوط لی زوللوا رببعت قلتح هکروند هرلجاغا قلقوح شعشراص

 || ( ریخامز ) یک یردلاب تاب هزان روند هثیشرو زا قواق یجاو نوکر
 1 `( رر ) ردهدنسهیح اب یندادیعص کف هدنس رغ لپ هدرصم هيف كاز

 3 | (یرخامزلا ) روید هب هنسن فوجا قوات اد روند هنس نوزوا هدننزوی چا
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 E هر دیقتسم عابطو ريلس حاوزا ید یاب ندنعاونا زاس یدا ژرول وا راجو ۱ 1

 . نیاعد عاوناو یرویز یرلکدلیا تئارف هلنیکنر غن هلتهج ربثأت هلفلوا روم |
 , نسفاکن یعیرک نآرف بولوا زاوآ شوخ ید یموم وا بودیا هببسشت هریمازم

 تأرف غوا یرلفبیش ع ومس ییدلبا توالت هلا ارف- رف ماقمو اشکلد هی
 تاوصاو زاس عاونا * دنکیم تیاعح نوح یزاونش #* رايد روی لشع هد واد

 نیا هعلاطم ینحرش فیرش "یونثم لئاوا هقیقد نالوا هدنرابتخا كبان ندهرتوم

 تیآو بولوا لاح لاق لقا هرلتلوا انشآ هرو رم ناسلو لاوق هنارای تربس یولوم
 زکنادرمجب ید لزوم رم ریمانمو یمن رددراو ایظمن ردمعقم ےک یا :هموق
 هدسزو هاج ( ةرامزالا ۱ هل راتعا قلوا هيف رومنم ردهنسانعم رام یندل وا

 ساب راس را ردا 8 یک کرک یک راهم رونید هبال دو

 هئروع راک ازو رد هقلح ج اغا نانلوا ریبعت هطلات یرلکدرع هننوپ كنبسف كوك
 هلال ی راک درو هننوب تسوبعو هلسانم ی دلا قلصا هان ز رولوا یا

 كدود روشلوا قالطا هدوع نالوا هد یس هفلح ییا كدنب-رومد نالوا ریپعت

 ردهنتسانعم كعوا یشوق هود هدننزو بانک ( رامزلا ) نوج#بدلوا هدنزرط

 هناویح و بر الزام نالوا 11 ك رب وتو رالیف هدف هدننزو فتک ( سزا )

 یا سز یص لاقب ردءسز ین وم رول وا قلواق یک كدود هک رک وا قالطا

 قالطا همدآ ناف 3 نسحو ةر 1أ لیلف E لحر لاش روا قالطا

 ۱ ناسا رل:یهف ( زا ۱ هلتسانم قا وا راد یکشماق رول وا

 قلوا تورم ی هسک رب و فوصلا ةليلق تناك اذإ ةاشلا ترمز لاشو رعشلا لیلق

 تخ” هدشنزو ربط ( سمزلا ) ةورلا ليلق ناك اذا لجرلا رمز لاقي رد هنسسانعم
 رولک رامز ی روند هیسک رودوب هدننزو ریما ) ربما ( روند هيهنسن ددشو

 ليج یا ریمز مالغ لاش روند هالغوا یحاص لاجو یخ و هلرسک كناز ۱

 هیلوا قوج كي هکرونید هبیاسنا هورک هلیعف كياز ( :رمزلا ) روشلوا قالطا |
 تااج لوقت یتبم هنظوممم قلوا یرلیتلفجو توص هجرادقمرب رونلوا ریبعت كولب ۱

 رولک مز یج رونلوا قالطا هبیاسنا تعاج قرفتمو جوف یا سانلا نم ةرمز

 جسم.
3 

 1 نارا ( توص اذا یاثلا بایلا نم ارام 2 د لاش ردو رستم ند رام, رم

 رفت اذآ ارز یظلا نر لاق رد هنسانعم قحاق بوت رو یم وهآ ۳۳

 ناک اذا عیارلا بابلا نم امز لحرلا سز لافی رد هنسانعم قلوا هجزآ یو و لیف

 . هبالغوا رملدو بوخ هدرلن و هدنزو روبص e لاو ) هدننزو رهوج ( موزا ) |

 و ا ر ع

۴ 

 هیس هين لعاف مسا ( سماتسلا ) ةقرفتم نايا یا ا هدننزو جد

 هه
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 ی یکتا وز تا : .. . 990

 | ]| فو ددو یرب ردراو تفل ترد هدو و مالسلا هیلع و ایی لم ردیبما ناشیذ
 NE سس او هدرصق و دم رد هلیفیفحت كلاب عبار هدنزو یع ثلائو ءروصةم فلا |

 | رولوا فرصتم هترولوا ددشم رکاو رولوا فریهنم ریغ هسرولوا هلا | هروصقمو
  نوایرکز هدنراتلا-رجو بصن و رولک نؤاب رکز یمحو ناوایرک ز یمه كدودمو |
 زسواو نسربد یایرکز كليا فاطم هکسفن نفبو روند یوایرکز هدنتبسا و ووشو"

 هدنس هلال لروصقمو هل رسک كواو نسرید یوابرکز هدنعجو یاواپ رکز هدنسهبلتو || "
 یرکز نالوا تفحم و نسرید نوب رکز هدنعجو نییرکز هدنبسن تلاحو نایرکز |

 | هد رتاسب فلؤم هلیا ج رط یاب نسرید نورگز هدنجو ناب رکز هدنس هبت
 روقنفس ( روبللز ) ردشلبا رک ذ ینغیدلوا هدهسماخ تفل هدن زو زفو بولوا یمعا

 لها كمدآرب اماد هکردیعسا كنسب رب ندندالوا رفن شب كمل سیلبا هدننژو

 ۱ یس هلئنعلم راهظاو تأرا یلایع و لها صیاقن و بويعو قیرفت نرانپ هیلایعو ||
 زا نالوا کد یترذ هدنسهع رک هبالا [ ءایلوا هتیرذو هن وذهتفا ] رردیا ش شٹوکو |
 اعءاد هدننزو رج رد رث یر تان دال وا هکر د د حراش راردبا ریتشت هلا هسجخ دالوا |

۱ 
۱ 

 هلا روغ راز ردروعا .ۍربو ردباصم بحاص ردبا ما هللا بویج قش و روب

 ردیلوتسم هرازاب و قوس ردمسادیربو ردیا ما هلا پذک رد طوسم یربو ردبا سا

 هلآ نهآ ینعب كلا ینغت هلا شماف هلیحهف كاز ( ریملاو ) هدننزو را ( زا )

 ارهز لجرلا مز لاش ردهنسانعم قاچ اروسو هنارفحو كدویو لاوق و یاب ۱

: 

۱ 

 1 قمردلوط ییهبرف مزو بصقلا ىف ینغ اذا یاشا و لوالا بابلا نم اریمز و

 قلق عیاشو شاف یربخ و مالک ربو اهالم اذا ارمز ةبرقلا مز لاقن ردهتسانعم
 بود رقشف هرزوا هسکرب یهسکربو هعاذا اذا ثیدطاب مز لاقت ردلعتسم هتسانعم |

 لیعفت ( ريم تلا ) هب هارغا اذا نالش الف سز لاش ردلمعتسم هنسانعم كلنا اغا

 قمردلوط ییهب رقو رز یبعع لجرلا مز لا ردهنسانعم قلاح ین دوب هدننزو ۱

 روند هبروع نالح < ددودو ی ( ةا ا ) اه الم اذا ةب رقلامز لاقى ردهتسانعم

 راست نار رود هیسک نالج دودو ی ( از لاو ) هدننزو دادش ( رامزلا) ۲۰4

 هنتعنص كناري هدننزو هماشک ( ةرامرلا ) رد لابعتسالا لیلق یظفل مازو روتلوا ۱

 ا وین رونو کود و هلاوقو هیات یرلقدلاچ هدننزو تار ( رات ) و

 عچ ءاعدلا بورض و روبزلا نم هب ینغتب ناکام مالسلا هيلع دواد ریمازمو زولک

 یرعشالا یسوم یہا ثیدح ینو ردشندح وبشا یدارم ندنو كفلوم رومنمو رامزم
 ريمارع نم ارافزم تیطعا دقل لاقف آرش مالسلا هيلع ىلا هعم“ ] هنع ها یضر
 ۲ هنیرآ راو فا یا تیاسو زاوآ شوخ :تباغب دوامات رح [ دوا د ل
 1 HE هدن هبنرم دوو رضاح هنعاقسا هلپ رویطو شوحو نکردیا تئارق روبز |
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 لوق ىلع هنیرخمای یتلآ كنكلي كقوا مهسلا :رفزو روند ههود كکرا 3
 قالطا هنسهد رکرسو دیش كموق رو رونید هنسغاشا ندنناثلث قرهلوا ندنفرط تا

 نوچغیدل وا یریفز رولوا قالطا هنيو نوهغیدل وا لمحص# هنیراطاصم راب رونلوا
 .لالحا و نع دحلا فاوزو ربفز اهل یسقلا یا رفارزلا ممدناب لاش رد رفاوز عج

 مهد لاق رول وا قالطا هتناکرا و بابس او هدعا نالوا ییوشت رادم كل ودو

 ههدنماپو هکتسد نالیروا هجاغا هلنیتحف ( رفزلا ) ةيوقت بابساو ةدعا یا رفاوز

 رووا قالطا هنالسرا هدننزو درص ( رفزلا ) نوچغیدلوا لماح رووا قالطا
 هاچ ناوارف یوص و هبایرد و روللوا قالطا هرداجب و ریلدو ردذوخأم ندربفز
 ندیک رو قوج ك هیطعلا رفزو نوچگیدلیا ربفز راهظا هلجوم روشوا قالطا
 ااو ول هثح یراو رووا قالطا دم دآ نالوا .دروک رهبر و غآ ولط و ردن رابع

 مالعا رفزو رونلوا قالطا هرکسعو هالآ بت رم و رونلوا قالطا ههود ك را

 ږد را رم هدم ولع ردیسب رب كرل 1 لیذه ن رفز ماما ردسیما كتعاح ۳ ندالع

 قالطا او 1 ربف ز و یدنل وا 1 هک رد ردصم ررعف كياز ) ريفزلا (

 هک روندقیهش هنن رخآ هک هتن ردلاخدا هکرونید هنلوا كن زاوا كنمسق كشاو روتلوا
 لوش ( روفرلا ) [ قیهشو ريفز امف مهل ] ىلاعت هلوف هنمو ح راشلا لاق ردجارخا

 یرالصاوئو جالتو یرلمردشفوص كنساضعا لصافم هکر ونلوا قالطا هبهب اد

 ا دی دش هلص افم حالت ناک اذا روفزم راجو سرف لاش هلوا تک و یوف و ك تا

 كن رهغر وبق ا قالطا هن ۲ نالوا میظع یرلنای کیا هدننزو رجا ) رفزالا )

 میظع یا ر زا س رف لاق یم كاز رولک ر فز یج رولوا ندنسوا ویو یربا

 هناسفط رقاچ کر هدنظفل رقص هلیوکس كفاقو یعف كناز ( رقزلا ) نینجا
 هدننزو رکس ( رک زا ( ردندنسایسا مهج کت دتغل هدنظفل رقس هلن ف ( رفز ( روند

 (ریک "ملا ) هالم اذا لوالا بابلا نم ارکز ءانال رکز لاشب ردهتسانعم قمردلوط ۰

 قساقنراق یم قجوحو هرکز ینعع ءانالا رک ز لاقت ردهنسانعم رکز هدننزو لیعفت

 لاق ردذوخأم ند هي ۲ : کز ویو ر ا هنسانعم قفلمادنا هلتفایف نسح بويلغب
 رد هنسانع»یقاوط هدننزو لعفت ( رک لا ) هلاح تنسحو مظع اذا یصلا نطب ركز

 ثكکرب بوزشم امو وص هدم ولط و داف ءالم یا رک ژنف ءا الا کز لاش

 ا الیض كناز ( :رکزلا ) ةركزلا ف ىنعي عقجا اذا بارشلا ركزت لاقب ردهتسانعم |
 رردا رییعت ۰ رکس هدیک رب ر ماوع روند هنم ولط هو سو یا ی هذف

  یشید نالوا ولیوت لزق كب هدننزو هبرکف ( ةيرک زلاو ) هدننزو هرکی (دیرک زا )
 رص لاق ردیوسسنم هرکز ولیو كرف کوک تم هب یک |
 ربیپ رب هللا دمو ءای دیدشن و ران تحف ( ءایرکز ) ۶ زا ة:دندش یا رک زو ا ۱
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 | کردیا هبرقرب ۰ ها ا ڈو ردیمما یرازتخد ا هیلعو ا
 ۳ نا دهشج رب نو رددوا ام هيما ها وا ليز هباروا هموقس |

 0 ا هنجو ر كنوعلم لاج د یسبروف بولیکح كنبوص ردفو رمق هبا 7 ۱
 | یرغز ۱ رد روک ذه هدش؛اس ردح ردنم هدن رابخا هنع هقایش ر ىرادلا 3

 هنه و تای ره هدن زو رفه» ( ربغ ۱ ) ودیدآ امرخ  ع ور هبط كاز ) 9

 هنمع دب مو مججا یا ءربغز ىلا ذخا لاش روثل وا رعیعت یروئوک و په کر وند

 هدیسراف هکوب رونید هنعو نالوا لقاربپ هقفوب اب یراک دید ورم رف زو اتش
 ( ربغزلا ) رددزنابز هده میک كاز هدو ررددلیش هدیکر تو متو مو دیفسوص |

er OR رونید هنب زو رپ باوا هک ردتفل %٩ 

 هلراصاذا بوكا ربغ ز لاش رد هنسانعم كل زورب هما هد زو هح رحد ( :ربغززا 3 ١

 هدننزو رفح ( رفزلا ) ردیدآ كروناج یجتربعونرب هدننزو روبنز ( روبغزلا ) ریز ||
 ثاهریو همثط هرکصندکد کج یرجشایدازوا نوزوایغولوص ليف كناز ( ریفزلاو ) |

 ۱ |. لاشروللوا رببعت درو سکوک ردا كمدآ داندردوهدز تنحم کرد هنشاتعم لا
 | هکرید جدا هایا مدمدعب هسف جرخا اذا یناثلا بابلانم اریفزو ارفز لجرلارفز |

۱ 

A 

 هکر د هنسانعم كمروتک بونلک و ی هاست رب رفزو یجنا رد ریفزو هرفز مسا ندوب

 ندپ وفو هلجاذا ارفز لا رفز لا ردم زلتسم ینلآ قولوص هلتدش ییعی یریفز
 َتمهدلزوک یولع شت او قتسا اذا لالارفز لاق ردلمعتسم هن انعم كکچوص

 لاعتفا ) زافدزالا Ak اهدق ول ععساذا راثلا ت رفز لاق ردعتسم هنسانعم ۱

 هلقحااذا "یشلا رفدزا لاق رد هنسائعم كمرتوک بوتاک ون ییهنسنرب ید وب هدننزو
 ERE هرم( رفلاو ) هدننزو مرکم ( رفزلاو ) هدننزورجدرم ( ر یاب زا )

 یا ام فزو اه رف زمو یلکشا رقد له رفزب هر لاش رونید هکمروک کو #2

 یکوک كنععف تآرفدرمو رونلوا قالطا :دمدآ نروکچ سکوک ةفلابقو ةدشب اهسفت |
 رونید هنسهنروا كنپشرب هرفزو روند هعضوم ییدلیا جارخا قولاوص هرجا |

 رولیرووک e هکوب 4 خنک از ) رفزلا ( هطس و یا "یشلا ةرفز لاقب 1

 طض هللا لج هدناتک مان عراب لعوا لج یا رفز هربظ ىلع لاقب هنسانعم لج |
 e هدینیکیا هک ړد حراش رولوا كعد یزوق ردونتعف هکر دنقلا |

 ۱: هکرونلوا قالطاهنقاط ناورهرو رفاسو نوجکیدلرتوکهدهقرآ روتلواقالطا هبهبرق
 | یا رفزلا نورهجم رفسلا لها نم رفز لاقش روند هبیناسنا تعاجو ردیناماس لو

 1 هرکسع بترعو رونید هتعاج یغدوب ( ةرفازلا ) رفالا ازاهج نوزهجم ميم ةعاج #۳

E 1 . یدک لج را ةرفزو رووا قالطا هتنیوق نکر نالوا ییا دعم كابو روب ٩ 
 وع هرفازو را ندنسانعم تا رانو دوسلوا قالطا هترابو تر کک 7

۳ 

1 
۴ 
۹ 
1 



 غاط نانلوا رببعت  آ رورعزو قالا "یس یا رو عز لجد لاقب نوچغیداوا ||
 | ولاتفشثاو ولاتفشزسیو ندنعوت ولاتفش هدننزو ءارج ( اعلا ) رددآ كنشء اإ

 رلیفیفح و ید دشت كنا رو یه هكناز ( ةراع لا ) ردیدآ عضومربو زود هنن راک د.د

 هک رید حراش ةسارش یا ةراعزو ةراعز هيف لاقل ردهن س انعم قلولپوخ نتج
 كنيعو ىڪف كياز ( عا ) یدنل وا نایب هک هش یک هزاج رد هلفیفخ لصا دکن

 اهعماجاذا ثلاثلا بابلانم ارعز ةيرالا رعز لاش ردهنسانعم كليا عاج لوكس
 روعذم اد هک ردیدآ شوقر هدننزو هدون ( هعز ) ردیدآ عضوم رب هدزاج یزو

 6 5 ردد هوا مد هزرک تاع كرا ر ا زراو كانفوخب ینعی
 ( ربع زلا )ردیعماكنب رد نطب رب هدننزو لودج ( روعز ) یدنلوا رک ذ هدنسهدام

 قسرغاچ هلا ارضا نوعا كکچ هبیفید ینسایوص كبشا ولتیلباق هدو ل
 ع ور هدننزو ی رفع ) ی ربع زلا ( دافسلل هاعداذا شعخا یز لاش ردهنسانعم

 ماوع هک رد يما فورعم یوراد هلیصف كنافو كناز ( نارفعزلا ) روند هقوا
 رد رفاعز ییح زالوا لخاد صربا ماش ه هناخ ینیدل و راردیا ریپعت نا رفص هدیک رب

 رومد دارم هک رونلوا قالطا هتساپ رومد ( ددا نارفعز ) هلا دناوز فذح
 هرکصندکدلیالرت هدرب كانم هج رارص بودلص او ب وای هدنرزوا كن هعفصرب نسهدارب
 هدعبو كر هدرب كانم هرزوا قیاسزرط هنب یتسیفابو ذخا ینسازجا شمرص بوکود
 ید دح هدارب هد رتسک | تعنص اصوصخ اسقا لصفا اما راردا ذخا ییشم را رص

 یسهلج ردو هنوک نوا رردا نقد هدر رپ كانع بوک و د ها رداشو ردق یب ر

 مان سيق نی لیلسو كب مش نب ثراح بقلم هللا نارفوح نارفعزو رولوا نا رفعز
 قمایوب هلارفعز ییهنسنرب هدننزو هجرحد ( ةرفعزلا ) ردیعسا یراسرف كرلهسک

 هب رق رب هدنساضقنادمه ( ها رفع لا) نا رفع زلاب هغبص اذا بولا رفع ز لاقي رد هتسانعم
 هدنساضق دادغبو ردنداروا ینارفعزلا نج رلادبعنب مساق یش یتطق راد ماماردیدآ
 دادشو هردنداروا حابصلا نب دم ن نسح ندنیاحتا فاش ماما ردیدآ هرقرب

 چر هدیسراف رول وا لوم هع رب و هللاپ ردماعط ولتط ناشلوا رییعت هدرز دارم

 . كنهمجم نیغو ىف كناز ( رغزلا ) رولوا قالطا هنالسرا نوککو زرد لاعش |
N ۳ارغذ *یثلا رغز لاق ردهنسانعم كلبا بصغ هلا روز قح ریغب  

 لاق ردهنسانعم قلوا نقشاط بولاغوح زک دو یایو هبصتغا اذا كلاثلا بابلانم |

 ترفوو ترنک هرزوا طارفا هنس اه اهل و تدمو ترخز ینعع ةلحد ترغز

 لقرب هدننزو رفز ( رغز ) طارفا عم رثک اذا "یثلا رغز لاقب ردهتسانعم ا !

 لع ربمغی طولو یدیا ندنابتخ* یزمرق نیرز یرلشکرت هلج هک ردیسا كنردپ

 9 Bl کردیم اد ول اف هدننزو ج رح دم ( رفع ما )ردفاضماک | یا رفع زا تردندن )هزاو رد
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 زا سراف هدیلهاچ هسابع هنهح وب رد زیاد 4یصف كاز Ew یر كساد رم

 قلوا رزابب یجج هدننزو ذفتفرزمم هداروا فلوم نکل یدلیا نارذک هدنسهدام ره |

 (خروارز)ا) ر دندنیهب اب ررز هلادبع ردندیماسا هدنن زو ریز ( ریز ) رد متس ر ۱

۳ 

۰ 

۰ ۳ ۹ 

 ت رو رجا ( رعزالا ) هدنزو فک ( یا ) قرفتو لقاذا عبارلا بابلانم |
 یابنو ةقرفحلاو شيرلاو رعشلا ليلقلا ىا یعزاو عز راطو لجر لاقب رد رلفصو |
 ۳ تابنلا لیلق یا صزاو یعز ناکم لاقب رووا قالطا هناکم نالوا هککریسو هحزآ |

 اا رعیز لجر لاق روثوا قالطا همدآ نالوا دروکز ینعیزآ یلام هدننزو لقیض ۱

 أ ]| ریمنا لیلق رونید هسک یوخدب هدشنزو روبنز ( رورعززا ) لالا لیلف ناک اذا |

 هک رارز ورگ واو ثرالا نن سیق ن ةدارزو ورع ن ةرارزو ىرج ن ةرارزو

 1 ۱۳3 mey | 4 رحاذا لج زا رزرو لاقب رد هنصانعم كرد م دن زو ك
 ۱ ۱ زا ) هتسانعم ءارعش بابذ رول وا لمکوک کروند هکشیسس ع ورب سەد
 سابع نداها هرزو هتسانعم هععلا وا دونه هاب را , قنبہصا لک كناز

 بونلواط ین هود یرهوجردیبسا یسرف دفن خج هرزویدیا ردا قالطا
 | ریزارد عینش فی رو حبب نی یروب رم لوق هلکءد لرید ةرزاهب .کد شازوک
 که ردېلصف هدحوم یاب یرکذ عشومو ردهدشزو هللاعف هک ردهرز ام و لصا

 ینیدل وا صوص ههم تیفج هلا ءاهو ىدا نساه يج هک یدیعلیا تف هززوآ

 هل دیر كنسهغىاط مود ردیعجح كق رطب کروند هب هق راط» هد زو هژفاسا

 كاب راپ ییرطبو رو وا رعت كب راپ "هک ردعفلوا یالطا هنن رلساب اب شاپ ده روند

 دادغب رلیصف كناز ( ناری رز )سک كناز ردهراورز ید رفم كل هرو ارزو ردي رعم

 ردندنیعب اب عابا هکر دیفل ید در :اطع هدننزو ربما ( ریرز ) ردیدآ هبرقرب هدنساص

 رولات بوش اپ هدکفیدلا بوت آ هراوبد هکر وند هش لوا هدننزو هما (ةرارزا)

 قوا نب ةرارز ردندیماسا هرارزو رولواهمکن ءراوند هک ایوک یک رانا ییدعت هلوا

 ردبفلم ها یناکب هکورع نی دی زپ ن, ةدادزو رد را هاعج ردقو سن ههلیقو ةدلب رب
 هلعافم لصالاق هلیار ددت ( ةرازملا ) ردیدآ هل رب هد هفوک هرارژو ردفو رعم
 لاق رولوا ید نوجا تکراشم رد هنسانعم قمرصا بو ارواق یدآرب هدننزو

 ردندن دم بیهص ن رزرز رددیماسا هدنزو دهده ( رزرز 1 هضاعاذا هراز

 زآ یرلیوت كشوف كلذك یرالیق كشابو كنهدوک هيحف كنيعو كناز ( رعزلا )
 ارعز شيرلاو رعشلا عز لاقب رد هنسانعم قلوا كريسو قنغاط قلازآ قلارآ و

 كن هدوک هدنن زو راربجا ) ںاربعزالاو ( هدنزو را جا ) را عزالا ) قرفتاو

 هلام ردهنسانعم قلوا قنغاط كربس درمسوزآ كب یرلیو" كشوقو یرللیقكشابو

 ( رعیزلا ) ةغلابملا ىلع عز ىنعج راعزاو شیرلاو رعشلارعزا لاقب ردمولعمیرلق رف

 م نوعغیدلوا



 ماودلا یکن 7 7 ت باوتا هکر ول وا قالطا EERE ماقما و تیاعر | ۶ ِ

 اهل هيعرا نسحا یا لبالا رارزا نم رزل هلا لاقب زلوا ادح ندنراعو هظفاع ا

 لاش رووا قالطا همدآنایب لوک یطاصم نالوا رارب ۸ یتاولو لاودو ۲
 نوب رادم و یاوق كئيیش رب رز و هتیلصع ماع یا هرز و لام روزرز وه ۱ 3
 رانو حراشلا لاق هماوق یا نیدلارز نالف لاقب رولوا قالطا هبهتسن نالوا / |

 وهورزلاک هماوق یا [ نیدلارز اذه هلرذ وبا لاقف امنع لا یضر رذابا ىلع یار ]
 كەك ییهماج هلیعف كناز ( رزلا ) رک ذاک هماوق وهو بلقلاثح یذلا مظعلا

OEE PIدرط كمروسو هرارز دشاذا لوالا بابلانم ارز نو لاش  

 قمرصاأو دفعاذا زمنشا رز لاق رد هنسانعم قلو لیفو هب هبنعطاذا خم رلاب هرز

 اذا هثیع رز لا ردهنسانعم قمصف پوییق یزوکو هضعاذا هرز لاقب ردهنسانعم

 لاقت رد هنسانعم ثامردکر یک کرک بوطرد توروتک هارآ رب یهتسنرب و اهقیض

 یرکلسنوع | TE كنسهلوقم هعتماو باوئاو اددش امج هعجاذ ۱ یشلارز ۱

 یرداولنا هللادبع ندمالعا ردندیهاسا رزو هصضهاذا عاتلا رز لاقت ر ؛د هنس انعم 2

 اےک تحاص یزارا نام رک ن رزو رد دارا نت 5 مزاوو ردیعا كنبدح

 رد هنساتعم كلبا یدعت هننشد مدآربو هلقع دازاذا رز لجرلا رز لاقب رد هتسانعم
 تیاردو دشر ةقال ادعب و همصخ ىلع یدعناذا عبا را بابلانم ارز نالف ررز لاقت

 هدننزو ريما ( ریرزلا ) قجدعب لقع اذا نالف رز لاق ردهنسانعم قلوا یحاص

 ثابنرو فیفخ یک دیا ربرز لجر لاق روند همدآ نالواحو رکبسو دیشرو یک ذ

 :رهحالآ هدیکرتو نفیجداو دربتسا هدیمور وو رونایو هلو هلکنآ هکرددآ
 4غلوا یئارون كپ زوک رولوا ردصم ریرزو ردندنماسقا هب و یراص هک ردیر اک دید
 ) رزار*ژا ۱ ارونو ادق ون اذا ار رز نارزب هاتیع لاش رد هنسانعم قماردلپ کیا

 حورکبسو بیبلو کذ یک ریرز دون هدننزو رار ( رازرزلاو ) هدننزو طبالع
 قحرغص هدشزو دهده ( رزرزلاو ) هدننزو روبنز ( روزرزلا ) روند هم دآ
 رواد هبکس نالوا راط یعیدآ روز رزو راربد ید یشوف هک رکح هک روند هنشوف

 روند همدآ نلییالعا یطاصم رار هیشاومو باودو قیض یا روزرز راج لاق

 وو هد ( ةرزرزلا ) هتحصم ماع یا هرزو لام روز رزوه لاش ی دن زا

 اعاد مدآرو توصاذا روزرزلا رزرز لاق ردهنسانعم كم وا یثوق قجرفص ۱
 دوزرزلا لکآ ىلع ماداذا لجرلا رزرز لاقب رد هنسانعم كلیا لک یشوق قعت رغص 8

 ( رزر لا ) تثاذا ناکشاب رزرز لاقب رد هنسانعم قلوا رادیاپو تباث هد 7 1

 لاق رد هنسانعم اسو اهد رطب یا فیسلاب بئاتكلا رزب وه لاش رد هنسانعم

 قاواهدایز یشنادو لقع لوس ن ر كمدآرب رول وا ردصم فالذک رزو رد هبقنم و

۳ 
 تج دمت ر
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 ۱ 3 2 د و یاچ یخدوب هدننزو لعفت ( رخ زلا ) عبرا ل هارذا اذا قدلا رز لافب اإ
 3 دوخ زلا ) رخز ین یداولاو رصلا رز لافی ردهنسانعم قوا نشاط |

 ۱ ۱ اذا لح را روخ لاش رد هنسانعم كلنا تا و رز ۳ یدو هدئزو جرح دن ۳

 ۱۳ زا لا روئلوا لامتسا هدهیلاغم باب ردیفدارمو هدننزو هرخافم ( ةرخازلا ) رفقا
 ۱ دز ۳
 1 ۱ ۱۳و قم( یو ژا ) رضا فا هبنلفف یا هرضفف هرخاف اذا هرخ زف هو 9 1

a 3۱ باب و اعو وشن مام هدنن زو یا رغ ( یراخز )او ) هدننزو یرفەج ( ( یروخ ]او  

 تاب لاش رولوا فصو هاب شم راص بولی راص هنفا رطا بولو توارطو ا

 هرهز یا هیراخز تاہللا ذخا لاقبو فتلم نایر ما یا یراخزو یروخزو روغ

 روللواقالطا همدآ ان رطو ناداشولاع یا رخاز فرش هل نالف لاق ردلتسم

 ( یرخزلا ) ی رک یارخاز هقرع نالف لاقبو نالذج یارخاز لجد لاق ل " 
 لیوط یا ی یش لاش رودلوا قالطا هثیش نوزوا ك هدننزو ید رک ۴
 یدنلوا رک ذ هک روسلوا قالطا هفتلمو مات تاب هدننزو یروهج ( یروخژلا ] 3
 ناک اذا یروخ ز مالک لاش رونلوا قالطا همالک نالوا 9 یریکتو توخو و

 رادصا هل مک كنه ( راد زالا ) ردیدآ لجررب هدننزو رفعح ( رخ ز ) ریکش ھيو ۳ 1

 [ ااتشاسانلا ردسیذث و ] یلاعت هلوق *یرقو هردص اقٌدغل هردزا لاقي ردتغل هدنظفل
 هیکنمیا هد زا رحم ءاجلاش روشوا قالطا هزوما یکیا هلیسهین هين (ناردزالا)

 ۱ هدنساش و هدنکب كاوا روند دمت هبیدیدشت كنارو یرسک كناز ( رزلا )

 ۱ قالطا هکبک هدرخ نالوا هد لآ كکرو رزو رولک رورزو رارزا یج رولوا

 هزفجروقح نالوا هدنشاب زوماو ردهدنرادقم زوج مراپ ردیماوق كکرو هکرونلوا
 فام( قتللوا اپ راد هدنآ یسابتنم ینعی یسهلاو كنوژاب هکروكوا قالطا

 هزوچ فصن هلاک مظع وه و هرز باصاف هب رض ساسالا ىف لاق ردکک ردقزوح E ٢ک
 رابع كجةمكت نالوا هد»رقن توا و دضعلا ار یهو ةباولا هيف رودب

 برع و رردما قالطا نارز هلفلوا ولفرط ییا رووا قالطا هزکعکیک یرلکدتآ

 ریبعت قشرغآ هدنسیرقوب كرداچ دارم هکردیدآ كتدبشخ رب ندنباشخا كني رداچ
 ىف دونعلا سأر لعجا ءابللا براضل لاقي ردقحهلوا ةت رودمو كحوک نانلوا
 فیسارزب طض لاق رونید هنیزرغآ كحق رزو هالعا ىف ىلا ةبيشللا وهو رزلا
 1 | میم نایفس نم اوڏو ردن دنیعت اب شییح نب رز رددیمآسا رز و هدم یا
 ۳ اک ا ا ود رزو ردقل یدرقلا جم نا دوخ ا
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 هدننزولیعفت ( ربح ملا و ) هدننزو لعفت 1 رح زنا ) E ا صوص 92 1
 ادا یخ زب رحزو لجر لا نو ر لاش رد هنسانعم قمار ۶ وا هتلع ريح ز هدراپ ون 2

 اذإ هما هنع ترحزب لاق ردلېتسم PY قعروغوط ر جزو اروح زم راص ۱

 جاثلادعب كنسف هقان ةکرونپد اکا برعلا نیب ردلمعتسم قردلوا مسا ریحرتو هندلو ۱
 كن هفت لوا بو اپ قادنوقر ندهرواح هدقدل وا كاله ىدلو هدقلارا هحراو هارب

 هل رل ا نی اب یدل و كي هق ات یربغرب هدلاللن وا و جارخا هرکصتدقدلاق ه را ی رف ۱

 نحو ليم تروص هلسط ردمدل و یدنک مدروغوط زونه هدک در وتس وک 4تسدقکا

 هب یروای یدنک و هنسیدنک یروای لوا هلهجولوا بوزوح ینور نګمروتسوګ

 روک ذم هحو را ردصم هدانعم و ریحزب و ردا راردا 9 یندوس هافلا ۱

 اهل ت تلع اذا اربحز ةقانلا ترحز لوقت ةنسانعم قلق لع هلا ری زب اکا هزوا 11

 اوت ا نیصح ن رحزو سیق 9/ رح ز ردندیماسا هدننزو رحم ) رح ز ( ربح بلا

 هسک ۷ و ليڪ هدانزو نا رکس ) نارحزلاو ( هدننزو زفژ ) رحنا ( رد رلثدحم

 نارحزو رحز لجر لاقب نوچ*یدلوا ردیا اطعا هل رج و ریحز روثلوا قالطا

| 

 هدشزو رح ( رحزلا ) هاداع اذا االف رحاز لاش نوهعیدلوا مزلتسم ییهسفانم

 فسک لیخح و هب هحش اذاارحز خراب هرحز لا رد هنسانعم قمراپ ینشاب كمدآرب
 08 ردفرمصتم .ندروک ذم رمحز هک ردهنسانعم كا لافتسا یولطم لاوب
 قمردلوطکشم هدننزو هحرحد (ةرجرلا ) لاوسلا لقثتساف لس اذا لیلا رحز

 كنهمجم یاخ و یصف كناز ( رخزا ) اه "الم ادا ةبرقلا رجز.لاش ندهتسانعم

 .قلوا نینشاط هلغلوب ترف و ییوص كنايرد هدننزو روهظ ( روخزلاو ) هلییوکس
 لاقبو "الو امط اذا ثلاثلا بابلا نم اروخزو | رخز رحلا رخ ز لاقب رد هنسانعم
 ۱۱ ا رکو لاق روانا ۱ عفترا وآ دج دم اذا یداولا رز

 هنسانعم كلبا شورخو شوج یک ایرد نوعتا كنج دوخای رقت رکسعو الم.

 اتم AE و برخ ِ ريفا وشاج اذا موقلا رخز لاق ررلمتسم
 بونلیوب تابلو برملا ترخز لاقب اذکو تشاج اذا ردقلاترخز لاقب ودلمعتم |

 قجهلوا رضث رادم مدآرب و لاط اذا تابللا رخز لاقب ردلمتسم هنسانعم قمازوا |
 اذا هدنع اع لجرلا رخز لاق ردلعتسم هتسانعم كليا تاهایمو رف هایسهنسش |[

 اذا لجرلا رخ لاق ردلبعتسم هتسانعم كليا كانب رط هلشبنحو قوش یدآریو شف |
 لاقي ردلعتسم هنسانعم كمربو تفایقو نسح بوردنل واط یراوط ریاچو هبرط

 أ هرج ردهنتسانعم همصاحم و تاداعم هدننزو هلعافم ( ةرحارلا ) روحرح وهف
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 | رکن ریو ربخ ندنایفم هلیرابخا كرل او توم دیر ج ۴ز هکر دلمعتسم هسانعم
 نهکش یا رجزی نالف لاقب یدیا راو لوا ندندامس نامز روئوا رعت قلیفب
 كاد رفم رولک روج ز ی رد هد انا هد و ردیدآ كفلاب لو غوار رس ز و

 | یدعتم هدننزو لاعتفا لصالا یف ( راجدزالا ) ردب رلک دید ینلاب كپوکوب هروک هناي

 هرجدزاو هرجز لاقب هنب لانعم كلبا لوبف یینمو كلاا یو عنم رولوا عواطعو
 هلکلک شون یلاف بودیا لافت با شوف یک رجزو متتاف هعنم یا رجد زا
 لاعفنا ( راجزنالا ) هرجز ین: ریطلا رجدزا لاقب ردهتسانعم كليا د رط یوق

 هبهود لوش هدننزو رجا ( رجزالا ) رجزناف هرجز لاقب ردعواطم دو «دننزو
 هلو كل ه:سکش و كلیتنک هد: راک هغ روکو ا ندنل رای د وځاب ندلع رب هک روتید
 مس ندرجز ( رجازلا ) ربدوا :ادنم لارا هراقف یف ناک اذا رجزا ریعب لاقب

 یا [ارجز تارجازلاف ] یلاعت هلوف هنم و ردهن لانعم قئاسو درطو منام ردلقاف
 هپ هفال لوش هدشنزو روبص ( روجزلا ) افوس هفوسن یا باصعلا رحرت هکشللآ
 "ارداو سج ینفیدلوا یکشوک هدکدلیا رظن هنکشوک ینیدروغوط هکروئلوا قالطا
 ندکعا یکشوک هکهلوا ردا عانتما ندکمررما یا راکنا هدکدليا ماعشتسا بودا
 هب هفانلوئو اهفناپ رکو اهنیعب اهدلو یفرعت تناک اذا روجز ٌهقان لاقل ردا عنم

 | اذا دوجز فا لا هلوا نمریو دوس هقبدفلوا رازآو رجز هکرولوا قالطا
 | هدقدلفاب هب یربغ ندندلو هکرولوا قالطا هبهفا لوشو رجزت یتح ردنال تناک
 ةقال لاقي هلوا ردبا عفد و درط پودیا ماعنسا هدقدشلق بویلوا مار اکا

 كناز ( راحزلاو ) هلك كدامهم یاحو یحف كناز ( ریحزلا ) قولع یا روجز
 ةراحزو ارا زو اربح د "یشلارحز لا ردهنسانعم كفلسص هلاه ( :راعزاو ) هيم
 ؟ییاعمو هدانعم ول ران و هروک هن ابي كحراش تاص اذا ینالاو ثلاثا بابلا نم

 قولوسص هللا یدنفصو یتاکیا هراحزو راحزو ریحزو یمتنا رارولوا مسا هدهیتآ

 یببط عفد یلج ېک ایرتو نکرروغوط رووا ریبعت یدنقیا هک ردهتسانعم قلآ
 اذا ةدالولادنع ةأرلا ترحز لاقب یک یرلقدل [ قولوص ها یدنفص نکردا

 هرزوا تدش هکردیعسا تلعرب ندنعون لاهسا ریحزو بارطضاو نیناب تصف
 یراق و بوک یجبا بولوا ضراع هلا یسیدنرو كب وک و یسیدنریص ترقب
 روال وا رببعت یسیا جيا هدیکرت رولوا رولک ناق هج راو هحارتسم بولیک و

 قالطتسا وهو ربحز هب روحنم لحر لاش رولوا ثعاب یتیم كطالخا ثدورپ
 لاقي دولوا ردصم هدانعموب راحزو ریحزو امد یثع نطبلا ىف عيطقتو :دشب نطبلا

 ردلمتسم هنسانعم قمروغوط و ریحزلا نم ىكنشا اذا لوهجلا ىلع لجرلا رحز
 هود هدشنزو بارغ راحز و هندلو اذا هما هب ترحز لاق هلیسهفالع تیموزآ
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 هدنسانعم د رط کلا هکر ولوا و ردعوضوم TE هللا زاوآو توت 1

Eقهووف هلیارازآ ییسق كيوک رح زو یهتنا روالوا لامعتسا هده و" رازآ و  

 پودا لاش دبا شوق و دیمادآ بلکلاب و بلکلا دز لاقت "۰ تام 1

 قج هنلوا رک ذ بیرقنعو و ردهنسانعم ثكمروس بورقیح یشوق هلکمک دب لاف |
 هربطتف هب لفن اذا ریاطلا رحز لاقب ردندهلج لوا هدو هج رک ردهقشب ند هفایع
 ءایشاضعب نایلوا دراو هدعرش هکردندنس روت برع فالجا هکهلوا مولعم هرهنف
 رجز كاذک ردصوصحم هرلنآ ید تناهکو تفارع رردا ربطتو لافت هللاوحاو
 تفارعرد فلت یرلعو رددحاو مضوج واوب ردانتعممآ هدنزادنعهربطو هفایعو

 هجراءزوراردیا رظن هروالب مرج و هباتفآ ص رقو هحدقهیاوص وهراهنسن قارب ضعب
 هیفوصایاكناوسن نالوانیطایش ؛رخهالاح رارول آربخ ندنابیفم بوروکیرلینجهدن
 هزاب ردندعءاج نیهف ةدبعش یتقیقح ردندهلج لوا ید یرللیا رظن ه وب وق رب هدنم رح

 هنب رب رهو بول آ شاط هناد ید الثم هل زا رد هنوک جاقرب تا و ردیغازود

 ضعیو راردا كب ۳" رحا یبوآ هدعب رردبا عضو یاسا هنن ر رهو راردنا راتاشن

 مکح هرشو ربخ ندنلکشو ندنعض و كرلشاط لوا بوحآ ینحوآو رارلیوس تالک

 ناغرم زاوآو شوح و راتفر هفایعو رجزو رلرید ید قرط هتعنصوبو رردیا
 رهسقح هراکشایو هرفس الثم ردنرابع ندکلیا لالدتسا هنعوقو كنداوحضعب هلا

 زاوآو رردنا مشت هسرولک ندلوص و لافت هسرولک ندفرط غاص یشحو رکا
 كنيرا هلکمش و رب راردادع دوعس هسلوا رحواو موش هلو سشیکیا مدیا غ الک
 یراعو ريخ هسن وق هرژوا رس تحرد غ الک ر ک او راردارابتعا هند دع یرلفو رح

 هغ رق الثم یدارم ندر روا زم لاثم كنلوم ردیا دع هبرک و رش هنوف هرزواآ

 هرکصندقدن وقو ه ال ین وق هرزوا روک ذم هحو كن آ نکیا هدب ددض قوق هرب رب

 بایافص هسرولوا هرزوا لرابم هجو هحراعز رکا ررولوا رظتنم لافتلاب هئسک وا

 هی شاط دوخاپ هللا راز آ ندن رااعفنا هيا رولوا نرش رف ج و توا
 ندوب یریسشن هلا ¿ نهکتو هفایع بی رقنعو رد نبه هن رک دلیا د رط بوروح وا ۳

 كمروس بورقیح هلبا رازآ وذ نوسیرو, بویمروط یراوط رج زو یتا رد هقشپ
 یتعب هقاس اذا ریعبلا رجز لاش یک كعد وح هکشاو ءاد هریکراب الثم ردهتسانعم |

 ودلرمتسم هانم ققار قلود نالوا هدننراف هقان و ارحز 4 نوک ظفلب هتک
 یشوف هک ردهنسانعم هفایع رجز و هب تمر اذا ابنطب ام قالا ترحز لا

 هب میصی وا ةاصح ربطلا یرپ نا هلصا ساسالا ف لاق اهفاعي ىاربطلا رجزپ تالف
 كا تانهاک رحزو هنم ربطت هرسایم هالو نا و هب لافت هنمايم ها طرف ها

 ۱ لاقت یدنلوا نایب هکدعن ردترابع ندکلیا ماشتو لافت هلکموا دوا هلتمروحوا |
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 نو رک را لا : I ولیوت یر

 جز زا رد هنسسانعم قم رابف تر رالیف و رثب و و 8 ندسانعم و غد ی نت اف

 اب اذا رولاو تسلا راپ زا لاش a ك یو هد هدوکو ثواو فتا اذا

 (ةروزلا ( رشا يمت اذا لج را رأب ؛ذالاش ر دلمعت م هنسانعم قلوار کس ڈ هیسکر و ۲

 « ریئذ هلراص اذا بوذا روز لاش رد هنسانعم كمزور هماج هدشزو هه رسد

 . هیهماچ شفل زورپ هللادبا هاب یواو ( ربیزلاو ) هلیسس هینب لعاف مسا ( روزا )
 هب راحو رد هالسعلا نب هوا د,ع ندیم ات عباو هد زو ربص ) ر زوا ( رود

 لها هدنزو دادش یرابزلا رابز نب داز ندمتو ردرایباح رباز ن نطفابا نصحو
 هدننزو رفنطف هللا هیفوف یا ( رتشالا ) ردشلبا تیاور رشک راعشا هک ردند رابخا

 تفآورونید همدآ قح صف كب نانلوا ریبعت هجوجو روند هب یک دق ها رک رودو

 ( رتب رتلا ) رونید هبهیهاد یغدو هدننزو یرثعبف ( یزتننزلا ) رونید هبهیهادو
 ) هرطب ز ) ارکتم یاانیاع زاب رعد یه لوقت رد هنسانعم كليا كار کت هدنزو ج رحدب

 نالوا یسهیاب ردیدآ هدلبرب هدننب طاسیعس هبا هیطالم هدننزو هرطق بک كناز

 هلجماوب الاح رداعحم هلیا مالسلا هيلع حوت نب ماس نب نقيلا نب مود تنی هرطبژ
 روند همدآ یوخدب هللا مصقو یضف كنابو یرسک كناز ( یر, لا ) ردفورعم

 لجر لاقب روند همدآ نوغروب یدوجوو قلللا "یسلا یا یرعبز لجر لاقب
 ثالافصو كنب راش اقو كنبزو یرعبزو هلیاه رونید ةارعبز هدنش وم ظیلغ یا یرعبز
 ههج و رعش رشکلا یا یرعبز لجر 4 روید هیسک نالوا ناورفو روک یرالیف
 كنیروناجوص یرلکدند حاسع و ردیدآ لر رب صوصم هزاچو هی و هبجاحو
 بک ررتوک بولآ لیف هلز ARR هل وکر ب لوق ىلع رونید هتسشید

 | هللادبعندب رعیارعش یرعب زو ردرسفم هللا یدنه رونابیرلک دید ندکر ک هد هيفا رفچ
 یرالیف بولوا ظیلغو دیم یرعبز هیاه ( ةارعبزا ) ردیسا كنبردب یشی قلا

 رعشلا ةربثک ةظیلغ یا ةارعبز نذا لاق رولوا فصو هغلوف نالوا روک یرلیوتو
 ` رفعح روزو رددآ تاب و و ع ونرپ هدننزو یزد ( رعب زو ) هدنز زو رفعح ( رعیز]

 هکردیسا كاعونرب ندفورعم تابا یرلکدید ورم هدننزو یرفعج یرعیزو هدننزو

 هکرونید هقوا عونرب هدننزو یلقره ( یرعبزلا ) ردقجهلوا یرلکدید زوحامورم
 .[ا ردتغل هدنظفل رعبز هدننزو مهرد هلا هم نیغ( رغبزلا ) ردقح هلوا یعون ظیلغ
 | ددهتساتعم كليا ینو عنه هدننزو رغب ( رجالا ) ردهللاهآ نالوا باوص دوخای

 زا رجز هدوک هنناپ هدراصب كفلوم هامنو هعنماذا لوالا بابلا نم ارجز هرجز لاق |[
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Ezدنعو  REEیمتنارونلوا قالطا روز هب یهلا تاتک نالوا فوقولا بعص 2.  

 رونلوا رپبعت ینرغب هک رونید هنسارا كکروک کیا هدهقرآ هيض كناز ( ةربزلا )
 رولک ریز یعج رونید هنس هعطق رومدو لهاکل یا :ربزلا محط دساو لجر لاقب
 عطقلا یا [ دیدلا ریز یو 1 ] لی زبلاق هنمو هلنیتعض رولک ربزو هدننزو درص

۱ 

 قالطا هتسروا یبرومد هرزو هیفتک نب ممتعا رعشلا یهو ةربزلا مه*دسا لاقب
 هدنج رپ دسا یتقیقح ردندرق لزانم هکدیدآ بکوکرب هدکفو هتسانعم نادنس رووا
 وا 4 وا تک وک ناب کیا هدنیس رب ط ییا كن روس السرا نالوا روصم
 هدتنزو ,رجا ( ريزالا ) ردبا ع واط هدنلئاوا سوتسغا رولوا لزا اکا رق

 رزا لجر لاقب روند همدآ نالوا وی یسینرغی هدننزو ینابترم ( یاریزلاو )
 دونلوا قالطا هناویحو ناسنا یزوم یک نالپ رزاو ةرّزا میظع یا یاربنمو
 فنجاورددآ هعقیرب هدنب رق ءا هدنن زو ءا رخت ) ءارز ( زوم ا لحر لاق

 هدنساضف دنح هاتاححف ( ناربز ] یا را ٽياغب هکر دیمسا یس هیراج سیف نا

 هلاه یبا نرببزو هدبع نب رب زو هّلادبع نب ریبزو ھيس هینب رغصم ماوعلا ن ریبزو
 روند هنگ و هیهاد هدننز و ربما ( ری زا ) ردراذوخأم نو راک دم هدام رد را هات

 ميلکنزع بایفرش ییاسوم ترضح هدنرزوا كن آ العو لحقح هکر دیسا كغاطرو
 كنبدح و ردندارعش هللادبع نب ریبزو هئسانعم ه اچ روت هروماچ هايس رپ زو یدلپا

 هشرلتیضح ريبزلا ن هللا دبع کرک هسک لوش هلادبع یردب رد رببز ید یعسا

 كيلآ ینتلج فان هلا نعل هلغمالوا لومأم لاول لثا بودیا دورو هدننض لومأم
 ردهدنربدقت اهک ارو ةقانلا نعل انا هکرایدیداهبک ارونا هدنناوج هلادبع هلکعد
 هکر د هنسانعهرویزم ريب زو ردیدآ عضومرب هدشنرف هبلعث ریبزو ردندنلسف ءافتک |
 رلیحخفكناز ( ناتریبزلا ) ردندباحتا یطاب نیرببزلان نجرادبعو ردکید بوتکم
 مشالانب ریطم هدننزو رهوج ( ربوز ) ردیدآ كيوص ییا صوضحم هنسالسق هیهط
 یرلسرفكن هطفرع یشادنرقو كن هسک مات حامطلا نذقنم بقلم هلا كن هسک مات

 لاقب رد هن-انعم یرتوکو په هدننزو ریونص روزو هلنیتخف ربزو ربوزو ردیسا
 ییا وب ایش بصي ملاذا مح فا 2 عجا یاهربوزو هریزو هربوزب هذخا
 شل | هلیما ردیعشیم ندنسانعم لهاکلا ىلع عت 2 رعس ید انعم

 ك٤د یدمک هنسن یربغ ندیو مال وطرب زمارپ هشیا هنلا یکی 3

 هروک قلم کردهنسانعم ریثز.هدننزو ذفنف روژو هدننزو موج ( ریوذ ) رولوا 6
 ی لكيلا م ,ظع مدآرب هل رسک كن رمه ) رابزالا ۱ ید ی

 1 رونل وا قالطا هند یوو ليف نالوا بوط هدنسس رب كراو كنالسرا و

 ۱ هلی كاز ) ر وسم نرابز ) ردداروا هللادبع ن دیز نداهقف ردب دآ هب رق ر
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 باموھوا بولا رز ج رخ لاقب رووا ریبعت زور, هکر ونید هثیغ نافج لت لت
 ۱ هدرلنوب هدننزو ذفنف ( روژاو ) دزو رهرج ( روزا ) هزردنم بوكا
 راز لاش رد هنسائعم كفلز و رپ هماج هدننزو هح حد ) ةرازا ( رد هنسانعم رئ ز

 بوكا رباز لاق ۳ قم رفج ینزورپ كتهماپو رز هلراصاذا :,از پوقا
 ( را ) ردلوعفم مسا ریازلا ردلعاف مسا ندنآ ( رازاا ) هربئز ج رضا اف

 گرید مج زم مجا هرآزب هذا لاقي ردلمعتسم هنسانعم یروئوکو به دزو و

 شه راسو كفلوم بولوا مسفم هلاواخ نالوا هدنزوب كشاف یکی ربثذ هدحاح

 فک ( رزلاو ) هدننزو ربص ( ربزلا ) ردقجهلوا زورپ هروک هنب مت كلاهما
 رص ربزو دیدش یوق یا ریزو رز لجر لاقب روید همدآ ددشو یوق هدننزو
 ندنسانعم راب یط ردشعاپ هبیاسنا,كسام هکر دلمعتسم هنسانعم شوهو لقف هدنژو |
 هرلگاط ریزو هب كساخ یتمی لقع یا رب ز هلام لاشب ردردصم لصالاق ذوخام |

 پابلام اریژ هرز لاق رولواردصم هنسانعم قغآ شاطو ردهریز یدحاو روید

 اهاوطاذا رثلا ریز لاق ردهنسانعم كمروا هلیاشاطییوقو ةراعاپ هامراذا لوالا |
 مالکب یل ملکنام یا ربزب لربزاف هنلثس لاقی ردهنسانعم كلیوس زوسو ةراعخاپ |

 ینرلشاط یک یرلانب عماجو یارس ییانبو ربصی ۸ لاق ردهنتسانعم بیکشوریص و
 ضعب ىلع هضعب ناینبلآ عضواذا ءانلا رامعلا ریز لاقي ردهنسانعم قاي روقروق

 هشک اذا ینااو لوالا بابلا نم ارز باثکلا ریز لاقن ردهنسانعم قمزای وزایو

 رز لاقي ردهنسانعم قتل مورو منم هلتوشخو رازآ ینسهلوقم دنتجاحو لئاسو
 كيلع سأبالف اثكث لئاسلا تددراذا ] ثيدلا هنمو ح راشلا لاق هرهنا اذا لئاسلا |

 هرز لاش رد هنسانعم كلبا یو عنم ند هنسن رب یدآرو ه رهن نا یا ] هربزب نا

 رد هنسانعم قم زای و زاب ید وب هدنزو ۱ (خرب رعلا ) هنع هاو هعنم اذا مالا نع

 روید ههنسن شلذای هلرسک كناز ( ربزلا ) هتک اذا هربزت باتکلا رز لاش |

 وزاپ هدننزو ربنم ( ربزلا ) یکرودقو ردق رولک روز یی ردهنتسانعم بوتکع 0

 رونید هبوتکمو باتک ردلوعفم نع هدننزو روبص ( روبزلا ) رونید هلق جەزا |
 نصاخ روزو [ ربزلاق هولعف "یثلکو ] لات هلوق هنمو نیت رولک رز یچ

 بنک هک ردیمسا كياتک نالوا لزان هتیرلتضح ماللا هیلعو انب ىلع ربمغی دواد |
 هک لآ بانک راضعبو ردیایمم ضعیلادنع هدیجکیا هکرید ح راشردندنسج هعبرا |
 هنال وا نعصتع یی هیع رش ماکحاو هیلقع ا باتک ردا قرف ردوام دارم 1

 مالسلا هیلع دواد روند هنالوا روصقم هب هیلقع تمکح رو زو یکن یبم ناقةرف روتيد اإ

 "۷ , ۳ شیب

"۳ 

 1 زرد كن وب رد نا ی كلب دوخاب رردبا مومن هاب سو هدشزو ج رز



 پویرا ندلازهو فعض تدش هکرونید هنغاب جیا لوش نالوا هدن راک كنهدوکو
 مربرورونید هکیلیا شعرا بولو تقر ندلازه تدش لوق لع هلواوص هایسقیقر
 اذا لوهعلا ىلع موقلاربیر لاقن هنسانعم قلوا لئا هغللو هغلزوح وا رولوا ردصم

 مملغاذا موقلاریر لاش- رددنسانعم قمصب توقو نمس یناویحو ناسناو اوبصخا
 هاب بورا ندلازهو فعض هدنزو ران ( رارلاو ) هلیرسک كار ( ربرلا ) نمسلا
 كمریا هغللو و هفلزوحوا دو هدننزو لیعفت ( ر زنلا ) رونید هکیلیا شلوا

 هلسبس تعسوو بصخ و اوبصخا اذا اري ر لوهحلا لع موقلاریر لاش ردهتسانعم

 نهتلا مملغا ذا مماودو موقلارر لاق رد هنسانعم قععتوقو تات یاویح و ناسا

 اذا دالبلا تربر لاش رد هنسانعم قلوا ناوا رف تم و هاثرو بصخ هدقرط رهو

 3 راچو لدوس یرللودیشاومو باود یسهلوقم كشوکو قالغواو یز وقوتبصخا
 لاق رد هن انعم لیا ادیب ناولو بات هدنسهجرد قملاق ندنکر ح هلسس یرفو
 هدننزو هدارا ( :رارالا ) هک را نم او رغ یک اونمهاذا ل دالوا ثربر
 نو زو فیعض تیام ا كلبا قیفر 2 كنا ویحرب دوخاب كنهسکرب

 تای لوش هدنن زو هرناد ( ةربارلا ) هققراذا هع هلارارا لاقب رد هیانک ندقلف

 ذلو شوخ يک كيليا بولوا هدنرازید كنمسق یو نویف هکرونید هتسهعطق
 ( نارار ) ملاک هسیط ةبكرلا ف نوکت ةحألا یهو ةرارلا تلك ا لوقت رولوا
 یسهداز ردارو ليل لغواو هر ن دز ندنیندجم رده رق ر هدنساضف ناهفصا

 كناز ( رازلا ) ( ةمحملا یازلا لصف  ردنداروا یارارلا ردبنب دمت نب دم
 ندنسهنئیس كنالسرا هلیحف كناز ( رز ) هلیوکتس كن مه و یض#

 هل ثيل لاق دونلوا ریبعت یدروموکو یترکیا هک رونید هتوص ندیا روهظ
 ررولوا ردصم هدنزو راکذت رازنو رثزو رازو هردصنم توصیا ریثزو رآز

 ارزو ارزو ارآز رزو دسالا رآز لاقي رد هتسانعم قمرغابو كد موك نالسرا
 یک نالسرا هود شمرساو هردصنم تاصاذا عبارلاو ثلاثلاو یناثلا باسبلا نم
 ددراذا لعفلا رأز لاق ردلبعتسم هنسانعم كمهرکیا یدازوا نوزوا ندنسب رتا
 كمهد روم وک نالسرا یغدو هل مک كنهزمه ( رازالا ) هدم 3 هفوحق هوص

 ( ریزلاو ) هدنزوفتک ( ریزلاو ) ( رتازلا ) رازینعع دسالارآزا لاقت رد هتسانعم
 هتسانعم نارغ ریش روتید هنالسرا یدروموک ردرالعاف مسا ندرلن آ هدننزو نسح

 روند هبهشیم نالوا یغات نالسرا هک رد هنسانعم هجا هدننزو هرم (ةرارلا )

 نایزرم هللاقنو هتجا یا هترازق دسالا تیأر لوقت رونلوا رعت كون هدیکرت

 . هبرقرب هدنساطق بغ سلبارطو ردیدآ اضقرب هدنیارت صم دیعص هرازو ةرازا
 (رئزلا ) ردراو هش> قورعمرب هدنآ هکردیدآ هیرقرب هدنساضف یرصو ردیدآ

 لک طه ها ۳ مد دل



 ۲ ۰ TP تا دایر ۳

 | كارومذ ) ردشلوا رادمات هلكت هلکلا انب كرم مان را ۳۳ هد هفاسم
 5 3 ۲ رلد ندنناوسن لرد هدم شرا رد هیرف کیا هدنبرق هرون اهب رق ( نالدو |

 3 1 ا دلایا 1 هدي زو لد رفس ) مص ( ردل وقم ینیدنوا ناوسن

 رم ز لح ر لاش روید هبیشک ربلد یحاص لاجو نسح هدنزو ریما ) رم دل |

 ۱ لاش ردهنسانعم كلبا نمو ردقن یشیارب هدنز و لیمذت ( رمذثا ) نسح یا |
 ۱ بیفرب یارب یر هلاتفو كنج سا هدننزو لعاشت ( ساذتلا ) هردقاذا مالا مذ

 اسعب مهطعب ضع یا نوماذتپ موقلا تب ءار لوش ردهنسانعم قمر ,دنف هللا ارفاو |[

 یا ید تعم“ لوش روند هز اوآو توص هدنن زو هخش ز ( :رمذلا ) ) لاتقا لع £

elهکرونید همدآ ذفاو ربلدولتماهش لوش هيض كيعو یععف كلاذ ( ىرذلا )  
 ۱ روظ + ندنسهدهف بوشر رک هل اهو هلکشم روما ییدمءدا مادقا و تارڪ كقلخ

 دوس هدنزو را رطبسا فاق ( رارةمذالا ) ) قلغ دیدح یا یرعذ لحر لاق هوا

 ( روذلا ) عطقتو قلفتاذا نیا رقمذا لاقب رولوا یک هلدورنپ کرد تا
 نالوا دن ڪ وا ینسروف كشوف هلاه ( ةروذلا ) رونید هغارمط هيف ث

 دود ( روذلا ) هد زو درص رولکروذ ىج رراو اکاوص 4 روتید ا
 اروذ هروذا هئرذ لوقت ردهنسانعم كمروشود هبوقروقو ققفروق یدآر هدنزو

 هئرذ نعم هنرذا لوقت ردهنسانعم روذ هدنزو هرادا ( ةراذالا ) هترعذ اذا
 ایش یا اروروذ هاطعاام لا ردهنسانعم "یش هدننزو لحرفس ( روروذلا ) |

 كمدآ رب ليحف كناهو كلاذ ( رهذلا ) ردیدآ عضومرپ هدشزو هرم ( هدوذ )

 عیارلا بابلایم !رهذ هوفرهذ لاقب ردهنمانعم قمرارق یراشید هیییس هضراعضعب

 تر ردزومه هکردهسانعم رانذ هد زوباتک ( رایذلا ) هنانسا تدوسا اذا
 طولحم هبا نشف یرلقداویص هنسهم نوجا كمررما یندلو كنهقا هکیدنلوا رکذ |

 كياخ رونید هثخ هب يشف لوا لوا ندزالعا طلخ هل رمط لوق لبع رونید هغارمط

 هرکصندقداویص هیدمو هلی مک كلاذ رونید هریذ طللنادعبو هلیفیفخم كنالو ىق
 قماویص رایذ هني رک نما ىسەم كن هقاب هدنن زو لیعقت ( رييذتلا ( روند راد |

 هدرزآ یسهتخم قراص یرلقدزاص و رایذلاب اهفطلاذا ءابطالا ریذ لاقي ردهنساتعم |
 ربذ لاق وداد انعم قمداص هلیس هل وقم هرواع ادتا ییسهم كي هقاب ود نوليا

 لاقي ردهنسانعم قمرارق یرلشیدو ىذاوتلا ابف رثؤي الئل اهءابطا رصاذا ةقانلا
 و یهنسنرپ هدنن زو رود ( روذلا ) هنانسا تدوسا اذا لوهحالع هوف ریذ

 ۲ ءارلا لصف 4 هه رک اذا اروذ هراذب هراذ لاش ر :دهنسانعم تك رکی بوروک

 | ددیدآ هدلپ رب هدنتلایا ناتسذوخ هدمع هلیعف كنیشو یک كنار ( رهشیر ) 8
 ۰  ددیا نالیس بوقح ندنرازغآ كراقجوح هکرونید هرابلاس هیعف كار ( ریلا) |
 ب ےک ج جت -
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 هدننزو همظعم ( :رک ذلا ) ةدیدش یا رک ذم ذیهاد لاق روثوا قالطا ههدیدش
 كک را كنهقان یسهفناط برع هکر بد حراش رولوا فصو ههدندش ةیهاد یدو

 دیدش و هو رکم اقلطم یتسهدام راک ذا 4 رلليا دع د رک پویفلسوخ ندنسروغ وط

 هلیسو هرک ذل یدوصقم هدننزو هب رج ( ةرک ذتلا ) یتا رلیدلپا لثم هد راهنسن
 لصالاق وو ردعا ندءراما و هلالد یک كلبیا یرلقدلغب هفمر روند هثش نالوا
 قالطاهرک ذآ هبهقرو نالوا لاسرا هیابحا ردشلوا مسا هدعب ردردصم یک هابکت
  رکذم ) روللوا قالطا هنب رلجاغآ امرخ كکرا هدننزو هنامر ( ةراک ذلا ) ردندنوب
 قالطا هبهقا نالوا لو یک یشاب هود كکرا یشاب يمض كن هثلثم یا ( اینثلا
 رک اذ ) ردیبم هنفیدل وا اتسم نوحا یمیاب هدءماقم یثاب یفاضا هایننو روالوا

 دیک ( مذلاو ) هدننزو دبک ( سذلا ) ردندلاجر "یاسا هدنن زو دعقم ( رک ذمو
 هدننژو ربما ( ربمذلاو ) هل مک ِكلاذ ( ممذلاو ) ردلیئوکس كناپ هکهدشنزو
 ندا تناعاو ددم هسان اعادو روئید همدآ رداهب و عیج هدنن زو زلف ( سذلاو )

 رونید هغل ردابب ردمسا هدننزو همارک ( ةرامذلا ) رونید همدآ انادو بیبلو فی رظ
 ردندنسانسا هیهاد هل مسك كلاذ ( مذلا ) ةعاجشا یا ةرامذلا بحاص لاش
 .یهسکر هدنزو سا ) سذلا ) روند هب هیهاد ندوب هدننزو طب الع ( ریامذلا (

 بابل انما مذ «رمذ لاش ردهنسانعم قمردنقپودیا بیغرت ه هنسن رب هلشن زرسو غول
 هيف دعا مول عم هضحاذا مالا لع هذ ساسالاف لاق هضحو همالاذا كوالا

 لاق زدهنسانعم قمرقیح نالسراو هددبناذا سذ لاقل ردهنسانعم قم روقو

 هةنسننالوا مزال یتیاجو ظفح همدآ هدننزو باتک ( رامذلا ) رازب یاممذیدسالا
 یتحاضفومول سانلا نیب یتعاضاو هحاسم هک یک مرحوو ربآو سومانو ضرع روتید

  عرحو ءاجنم فنعو میل همحم لولام یجحاذا رامذلا یاحوه لاقب رولوا مزلتسم
 حیا و .مول تش یدنک مدآ رب نوجا هنسن شملوا توف هدننزو لعفت ( صذتلا (

 كلنا اد قلنغراطو تئاف ىلع هسفن مالاذا لجرلا مدت لاق رد هندانعم كلبا

 اناسل هلعیظفتو راکنا ینلعفرب كمدآربو بضفناذا نالف رمذت لاقي ردهنسانعم
 کس یتبقاع رشا نون دوخاب كدلشا نوین یشیاو ردهنتسانعم كلبا فی وحم

 هیلع رمذن لاش یک كد مردیا هلوش ینس نوجا كکيدليا هوب دوخاپ ردهحو
 لاقب رولوا قالطا هنسهسک | كشاب هدننزو مظعم ( سذلا ) هدعواو هلرکتتادا
 تا غلب مهلوقڪ سذلا غلب دتشا اذا مالل لاو افقلایا سذملا ضي رع

 كلب ردیهشید ردیمککر ا یرواپ نالوا هدناویح جر هدشنزو ثدح ( سذملا )
 مدآ نالوا قذاح هدیابلوا هک رونید هیسک ندیا لاخدا هنج رف كن هقا ىلا نوحما
 .هلحرم کیا هن ءاعنص هدشننزو ماطق دوخاب هدننزو باصم ( رامذ ) ردقحهلوا
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 تک ( هک ذلاو ) هدننزورپما ( ریک لاو ) هدننزو , 72 لاو ) هدنزو ۳
 ۱ ها ثوق دوخاب ناو فرمشو ماو تیص یعب رکذ بحاص هدننزو
 ۱ ا هکر وند هککر ا بصف ( ر ؟ذلا ) ردم ولعم واست 4 )هفیص روند همذآ

 هراک ذ و راکذو يل : 4 لاذ رواک هروک ذو روک ذ يج روند رن هدیسراز ردیلب اقم

 تلآ رکذو هدنن زو هلص رولک هک ذو 4ب كلاذ رولک نا رکذو هبمک ۵ رااذرولک

 سایفرمغش رولک ریکاذمو رواک روک ذیج ردنروک ذ ماوف هکر وذ وا نالطاهسات | ۲
 قشهد و ثكيلح و ر رومد كک را هکروند هندوجاو سیا كب كرومد رک و هدزوا 3

 ید و هدننزو ریما ( رک ذلا ) رارید ذالوف هدنبرعمو دالوب ,دیسراف رووا رک 4

 ثلآ كنهسکرب هلیئوکسس كفاكو ىحف كلاذ ( رکذلا ) روند هرومد نالوا رگذ ۱

 رک د لع هر اذا لوالا بابلایم ارک ذ هرک ذ لاقب رد هنساتعم قمروا هنلساتت ه
 كلنا یدصت هکل روکود لوق ىلع كليا حاکنو هبطخ هنسفن یدنک ینوتاخ ړو ۱

 بويل عياض ییفح كمدآربو ابطا ضرعتوا اهطخ اد ۱ ةنالف کو لاق رد هنا

 هو حراشلا لاق هعیضب مو هل ازا هقح کد لاش ردليئسم هنسانعم كلبا ظفح |

 اهرکش اوعیضنالو اهوظفحا یا [ مکیلع هلا من رک ذاو ] لاعت لوق سقف

 یسککرا هلی رله لعاف مسا ( ةرکذتلاو ءرکذلاو ) هدش زو هح ف ( :کذلا )|

 ردهحلیوا یرلناوسن ا هک رولوا هنادم یراوطاو عاضوا هکر ونید هب وا |

 هدنن زو رم ( رکذلا ) زوک ذلو ةبشتم یا :رکذ مو ةرک ذمو ة رک ذ ةارما لاقب ۱

 اما لاقب دونید هب یشید نالوا رروغوط ككرا اعاد هدنتزو راثکم ( راکذلاو )

 لوجو دب رب جقروف لوش راکذمو روک ذلا دلت تناک اذا راک ذمو رک ذم نایاو

 ةالف لاقب هلوا ردیک رداب راد هرهزو ربل قم اکا هکروكوا قالطا های |
 كرکذهلیم كلاذ ( هروک ذلا ) لاجرلا روك ذالا اهکلسیال لاوها تاذ یا راکذدم

 قالطا رک ذ هثیش نایلوا یرثاو ضیف رابع هتبسانموب یدنلوا زکذ هکردیعچ |
 ةروک ذ هبیط نایاوا ینشالییو یربا یسهلوقم رینعو دوعو هفا كم الثم رردا

 نا رفعزو قولخ راردیا قالطا بیطلا ثنوم هنفالخ هکه اردا قالطا بیطلا 3
 رردیا قالطا لقبلا ةروك ذ هدهلوش نایلوا لوک ام هکرید حراش یک ناهداو ||

 یا بیطلا ةروك ذب راطعلا ءاج لاقب رردیا قالطا رارحا هننالوا لوک ام کەن |
 ( 2007 ا نطبرب تدفق همیر هدنزو مصع ( رک ذی) ع دو سیل 5

 هالاوذ یا رکذم نفیس لاقب رونلوا قالطا هحل رادرهوجو رادآ هدننزو ےظعم | "

 رک ذم موب لاقب رووا قالطا همایا ددشو راوشد تیاغب ولن مایالا رک ذمو | ۰
 قالطا هنوک بعصو برص یدو هدننزو نسم ) رک ذلا ( ددش بعص یا |

 | ةيهادو فوم یا رکذم قی رط لا رونلوا قالطا هلو جةروقو روشوا ||
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 دوعسص نا هب ح سصاک ءایلاب هوتک اف ءاتلاو ءایلایف مفاتخا اذا مهطعب سسفو

 ردهنسانعم ماو تربشو هزاوآ دو هلیعط كلاد ( ةرک ذلا ) هنع هلایضر

 یرلفدای هن رزغآ كالا یسهلوقم هتلاب هرکذو تیص یا ةرکذو رکذ هل لاش

 رول وا قالطا ها كلنکسک و راردیا ندکیلح و قشمد هکرونید هنسهعطو دالوب

 SEs هدینات و هم لاذ هدل وا ) راکدذالاو ( هلک كەن لاذو كەر

 لاش رد هنسانعم كلبا ناشن رطاخو كمروتک ۰ رطاخ ی هتسن رب رد دل اعتفا هدیسکیا

 اد یا نامه هدینات و هام اغد او بلق هاذ لاد دا 0 ES یعع 0 رکدذاو ۵ رک ذا

 لاش ردهتتنادعم لک ذا هد رلز و هدنزو لعف ) رک ذتلاو راک ذسالا ( رد هلباق

 لاق ردهتسانعم قلقر زا هلا رارکنو سرد :یشریو ینعع هک دو هرک دتا
 لیعفت ( ریک ذثلاو ( هل دک كنم ره ) راک ذالا ( هظفح و هس رد اذا هم ی

 اوا لاش رد هنسانعم كمرزتک هنب رطاخو قمردک | نهنسنزب همدآ رب هدننزو

 قمروغ وط دلو رم | راکذ او رک ذیساک ردیسا ندرلن و یرک ذ هرکذو هایا

 زا كنبشکر ا هک هک رد حرا ۱ رک ذ ثتدلو اذا ٥ 1 ۱ ترک ذا لاش رد هنسانعم

 ا رک ذو رول وایشید هس رول وا سکعربو كک را دل و یاعت هب ذاب هس ردبآ قبس

 كلیا یخ نده تامالع ینعی قلق رک ذم یهلکرب ردندناح حالطصا هکردیلپاقم
 ۱ ردا عتسم هنسانعم كلا نحو ظعوو ان ادض زیلکلا صد لاش رد هنسانعم

 [ رکذم تنا انا رکذف ] یلاعت هلوق هو ح راشلآ لاق هظعو اذا سانلا رک ذ لاقب
 رد هنسانعم ق پاپ ییسهعطق دالوب یرلک دید هرک ذ هنز .فآ كل 1 یسهلوقم هتلابو هب الا

 4ا زضقو i Ê ( یرک الا ) هسأرق ةركذلا حضو اذا سافلا 3 لاق

 یک د هب رک ذ لوقت روندداپ هدر.سرراف کود هب هک ۲ ردعسا ند ربک دن و راک ذا

 دم ام مقا یا رک ذتل عفا ] نینم ولت یرک ذو ] یاعت هل و و نب ونن الب یا ها رج ربغ

 هلوقو مهل ةربع یا [ بابل الا یلوال یرک ذو ] یلاعت هلوقو یوقن تیقنا لوقناک
 یرکذ ] لات هلوقو ةبوتلا هل نیانمو بوت یناو یا [ یرک ذلا هل یناو ] یلاعت
 نودهزیو ةرخ الا رادلاب ريك ذشلانم لوهجلا هغیص ىلع نورك ذي یا [ رادلا
 یناف ] للاعت هوقو : رخ الا رکذ .نورثکب فعلا نوکينا زوح و ح راشلا لاق ایدل این

 مه رکذت اب دا او ها کذب ةعاسلا ماج اذا مھل فیکف یا [ مهارکذ يا اذا م

 هل مسکو لاد ) كنلا) ناجا ةدهاشم دنع دهقلا مو موعفتیال یا مهظاعتاو

 یا نر ىلع یم لازام لاق ردعسا هکروند هکلیاداب بودا رطاخ رد یهتسنرپ

 رایدلیا صیصخت هبلق یهمومضمو هناسل ییهروسکم رلضعب کرد حراش رک
 اوت کلا ]) ردیلوق ءارف لوا لوقو زولوا رغم هروک هنا كفلّوم



  ]أ كلاقو یصف كلاد ( نارفذ ) ردغلبا ثیدح تیاور هرفذنب دیلخ ردندیماسا هتاعف
 | ردنصم ندسنلال نارفد لوفلع ردیدآ یداورب هدشبرق «ارفصلا یداو هلک |
 ن رشوبا ند رج ءارما نالوا قالطا ءاوذا ہک كنارو كلا ( نیفدلاوذ ) |
 يبشر هيه كنا ( راکذلا و ) ردك كلاذ ( رکذلا ) رذيقل كەمال |
 باسبلانم اراک ذوا رکذ "یشلا رکذ لاش ردهنسانعم قعوط هد رطاخ بویع ووا |

 ثئیه لوش اضعب هلیسهدام رګ ذ هروک هنناب هد راسب كفلؤم هظفح اذا لوالا
 رولوا نکم كليا ظفح یتفرعم ییدلیا بسک نانا هلکنآ هکرولوا دارم هیسقن
 یراشه-ا رکذو یزارحا هدبلق ظفح نکل ردفدارم هللا ظفح هدانعمو سپ
 روالوا قالطا هنسلوا ضا هناسلو لوق دوای هبلف كنيشر اضعب و رده راتعا

 کیا یربرهو لرید ددناسللاب رکذ یسیربو باقلاب رکذ یرب ردیکیا رک ذ 4تهج و
 ردنرابع ندرب زاو ظفح ةمادا هکردنایسنالنع رک ذو نایسننع رکذ ردهوک

 ترهشو تیصازامو رووا رببعت هلبا كلما دابو قکآ هدیکرت نالاب رکذو |
 رولوا ید ماو ردردصم ید یرکذ و رولوا لامتسا «داشو فرشو ۱

 نالوا یراج هلال رکذو ییا ردهنسانعم رکذ ترک کردفلبا ندرک ذوو |
 زکذ دارم ارز ردشا؛ا هام فلوم هدنو هرزوا یناپ كحراش روند هغی

 هرکذ لاش ید وا لقن ند راسب افنآ هکهخ ردقجهلوا كليا دايو نکا هکر دیناسل
 * لثلا هنمو هلهنلق اذا اذکو اذک اشدح نالفل ترک ذ لوقنو ارك ذ هاسلپ

 رکذ هک لحب ینسنی نسیکنس ینعی هیلع راکنا رک ذانم ةزمهلا عطقب ءرکذا كمساام |
 ءانو تیص یا رکذ هل لاقب ردلعتسم هنسانعم قلرادمانو تربش رکذو ممدا |
 فرشو دانش یا هرک ذب سانلا لفتشب نالف لاقب ردلعتسم هتسانعم شاتسو |

 رونلوا قالطا هزانو فرثلا یا رک ذلا لهانم وه لاقت ردلمعتسم هنسانعم ناو |
 نيد لیصفو رولوا قالطا «یهلا زابو ءاعدو نوجهیدلوا یهلا رکذ لح |

 دارم هکذوذوا قالطا هباک نالوا لقشم یلمو كلم نیو عضوو. یعیرشو |
 يا [ ای نم رک ذلا هيلع لزنا ] یاعت هلوق هنمو حراشلا لاق رد وامس باتک |

 سفللا یا رک ذو ةمدقنلا تكلا یا [ رک ذلا لها اولتساف ] لاعت هلوقو نآرقنا
 لقناغاص رطلا رکذو نوجغيدلوا رادمان رووا قالطا همدآ ردامو ریلد عت |

 رک ذو ددشلا لباولا یا رطلا زكذ انذخا لوقت رونلوا قالطا هرویغی ددش

 یا لوقلا رک ذ هل نالف لاقب رولوا یالطا همالک نیتمو بلص ولبض لوقلا |
 رکذ مالا اذه ىلع لاقب رولوا قالطا هتجو كص قتلا رکذو نتلا بلصلا |

 ثیدخا هو رونلوا قالطا هثیش ردقلا مظعو ناشلا لیلجو كص یا قح |
 هب اوفصو كلذ هل اوفرعاو هولحاف ربطخ هيب لیلح یا [ هورک ذف رکذ نارقلا ]

 ۱ و

Fa OS 



 هدشنزو هبظ» ( :یذلاو :روعذلا ) ةديدش یا ةیرعذ ةنس ياا نولوش
 ( عذتلا ) دنونجم یا :یذمو ةروعذم,دقال لاق رووا قالطا ههقا شمرولد
 لحر لاش روند همدآ نالوا ردا زارنحاو فوخ ندهنسن ره هدننزو رک ذتم

 یدنلوا رکذ هدنلم هکدشن ردها هلن لاد رعدن كلامو فوق یا یذشتم
 هکر ونید همدآ رادننکو نطبم لوش هدښزو روفصع هلا همه نيغ ( روغذلا )

 لجر لاقی روشوا ریبعت ولنیک هود هیلوا لئازو لح هللاح هکد ینیکودقح ةدقع

 لاف ( ةرفذلاو ) ل رھف كناف و كلاذ ( رفذلا ) هدقح لعبال دوقح یا روغذ

 قتلوق نالوا یود و نتنم لوق لع هنندشو تدح تیاغب كنهشار افلطم
 خش را ءاكذ ةدش یهو ةرفذو رفذ هيف لاقي ردراصوصحم هنکلاربت كنس هحار

 ارفذ "یشلا رفذ لاق رولوا ردصم هلنیتخف رفذو نتنلآ طبالا دحا رب ناصتخ وا
 رد هنسانعم نتن قلوادب هحار رفذو تدنشاو هتحشار ترهظ اذا عبارلا بابلانم

 قالطا نوجغیدلوا هحارد رونلوا قالطا هنسهفطن ك رغیآو نتن یا رفذ هيف لا

 ريت تیافب ردرلفصو هدننزو رجا ( رفذالاو ) هدننزو فتك ( رفذلا ) ردردصلاب

 ( یرفذلا ) ةباغلا یلادیح یا رفذو رفذا كسم لاقب هنمو روند هثیش نالوا هحمار

 روند هوضع هحراو هنفصن كلاذق ندید یراقلوق كنا ویح عیج هدننزو یر كد

 ۍزوط قلوق نیلوقلا ىلع روند هکیک یرموب نالوا هدنسهسک ا كغلوق لوقیلع
 قلوق هدنازو باحس لاذقو رارید شوک انب هدیسراف هک ردقح هلوا رب نانل وا ریبعت

 یدافذو رولک تایرفد مج كنظفل یرفذو رارید هرب هجم راو هننروقح افق ندنبد
 فلالا لعحو نونندقو ةنونمریغ ةلیسا یرفذ هنم لاق و هدننزو یراح رولک
 هکرولوا نیوننالب هلفلوا نوجا ثیئأت فلا یهدنرخآ ینعی مهردب قاسطالل
 ( رةذلا ) رول وا نونماقیلم هدننزو مهرد ها راشعا الا فلا ا ردفرصتم ريغ

 رفذ لج لاش ردءرفذ نوم روند ههود نالوا مظع یزوط كغلوق هدنزو ربط

 كناف رود ههود ددشو دنت ناقنایطو نیتم رفذو یرفذلا میظع یا ءرفذ و

 ناتسنا نالوا مظع قتقلخو هينبو دیدش باص یا رفذ لج لاش ردتغل هد هل يصف

 هیولن اقولد كالاچو دلج مات یساضعاو مادنا بولوا ولیو نوزواو روند هناویحو
 یک کشا ماشو رونید هیهقا كالاچو دلجو یوص هدننزو هلبح ( ةرفذلا ) روند

 لوش ةبسانلاب ردشوم ندرفذا هدننزو ءارج ( ءاُفذلا ) دود هکشا د وقفو ظیلغ

 بیک لاش هلوا شلغ هحارد هلغلوا شفلساب یرلحالس هکروالوا قالطا هرکسع
 هود رولاق ردق هشیق هک ردیدآ قلتوا عور ءارفذو دیدخانم هکبس یا ءارفذ

 لاش رونید هرب نالوا قوح یر روک ذم تاب یرلک دید ءا فذ ( ةروفذملا ) ردندنفلع

 -( هرفذ ) رددآ تابنرب هدننز و هز ( :رفذلا ) ءا فذلا ةرثک یا ةروفذم ضرا
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 )زا هلو ىا ءرذفب فیس لاثب , رولوا فصو همی راد رهوچ ادبآ یک i ناسارخو ۱

 | 1 ابر او ۵ fe ا كولم ا ا كيلفو
 | رارذلا ) هدنرفیا هفیسیرذ نیاام لافپ ردشفلواتبن اکا کا بوک فلوا هدنلکش
 | هیلم رذ لاق ردهنسسانعم كلبا ضارعا ندا بوایراط هیسک رب  دئژو باتک
 | (رارذلاو ) هدئزو هعافم لصالا ىف ( :راذلا ) ضماو هيلع بصف اذا ارارذ

 اذا ارارذو ةراذم هنافا ثراذ لاش ردهنسانع» ینا اوا یو د هفال هدتازو لاتف - و

 هدننرخ بق كلاذو یسنک كيم ( ةرذلا ) قلطنا ةئ یاداذم یهو اهقلغ ها
 اس و ۶ ا كلاذ ( رعذلا ) ردقح 4 وا ا هکر ونید هلآ حدی اط تابوا

 همدآ شقروق ندهتسل رب ( روهذلا ) هتسانعم قوخ روئید هبوقر وق ردمسا 4یئوکس " 7

 قتفروف هليحف كلاذ ( رعذلا ) روعذم وهف لوهجلا ءان ىلع لج را رعذ لاش روید ۲ 3

 (راعذالا) هفوخاذا ثلاثا بابلانم ارعذ هرعذلاشب رد هنسانعم كمروش ود هیوقروقو
 ) رفذلا ) هرعذ یی ه رهذا لاش رد هنسأاتعم ققفروف ید و ھل رسک كره |

 اذا عبارلا باسلانم ارعذ لجرلا رعذ لاقب ردهنسانعم قلوا شوهدم هنا ۱
 ضا یا ید هعذ لاش رود هبهنسن غ ةروف هدتزو درص ( عذلا ) شهد 3
 ییفریوف اعاد ب ولوا هدرلح اغا هکرهدآ شوقرب هدنزو هدون ( :یعذلا ) فو ۱ 39

Eرول وا قفروف كب هکردقج هلوا شوق یرلک دید نالص قربوق ردا كير  

 فو+ ندنمو بیع عبطلاب هدننزورک ذتم ( یعذتلاو ) هدننزو روبص ( روعذلا ) ۱
 رعذ تناک اذا صذشمو روعذ :ةآرما لاقل روند هنوناخ نالوا رذا زارتخاو |

 یفیدلدوا لا هنسهم هکرولوا قالطا هیهقا لوش روعذو مینا مالکلاو ةيرلانم |
 اهعرض سمدق تثاک اذا روعذ دقا لاش هلوا رکج یدوس ندروغ لاک یک |

 كنبرب ندارما نانلوا ریبعت ءاوذا ندنع ةعبابت لیحف كنم مه ( راعذالا وذ ) تداغ |

 نالوا یتکلع بودا رسا و یس یهفناطرب یشحوو بیرغ یاکشاو روص ردیقل |
 شات رف لحب یا شفلوا بیقلت هرافا فوخ ندرلنا قلخ هک روتک هو

۳ 

3 

4 

۹ 

3 
 ژ

 ت ۱

 ۷ کف

2 
r 

 فوخ ندنبسبدنک سا هلکلعا طیلست و هلاوح هرزوا نع ینرلمدآ غاط یرلکدید 3

 رامراتو ناغط رالع هکردیفدارمو هدنزو رب راعش ( رراعذلا ) ىدلوا بیقلت ہلکا 3

 یا ندسارهو فو ردروعذ هد ک ایوک ردق و ید رفع ردلیتسم هسا ۱

 |وق رفت لا ینیلوا لابعتسا هدنساتعم امرا هدعب پونید هرکسع نالوا هدنک ار ٩
۱ 

e 3 | قالطا هک وعم هیبش هدوس ندا نالیس ندنورپ فنالا ریراعذو ریراعش یا ریراعذ. 
 هنوک هدننزو ءا رج ( الو )همش كلاذ (:ما) اا ى :ظلغ كي هکروئوا لا
Saطعف و ددش تیافب راپ رعو رد شا ندنفوخ یسهط رض اعاد هک ایوک روتلوا قالطا |  

Eنوچغیدلوا ردیا هشیدنا ندنآ کره راردیا فیصوت هللا هبعذ ییهنس نالؤ |  | 
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 ر ورم رورذ و ردو مه رشت اذا شرالا ف هدابع هلا رذ هنمو j A كلبا

 یلدا یا علط اذا لقبلا رد لاش ردلعتسم هتسانعم كمر وتسوک. جوا ثابت ند رب

 تون کا لا ردلیتسم هنرانعم كلبا ع ولط یبوا كشن و كلذک :رذلاک هم ی

 یاب رول وا یدعتم رد و علط اذا سیا نرف رذ لاش و تعلط اذا سما

 ارذ تاشلا ضرالا ترذ لاش دنسانعم كمروتسوک حوا تویلش هکم روت رب

 الحرا رذ لاش ردهنسانعم قلشب هفمراغا یسورلیا كنشاب كمدآ رب و هتعلطا اذا

 رذ و هسار مدقم باش اذا عیاراو لوالا بابلانم ارذ حفلا رذيو ملاپ رذب

 زوط جد و هدشزو هل راز ) رد رذلآ ( رد ذاش ندع, ار باب یعب داش محفل هیف

 | رذ زد لاش رد هنسسانعم قجحاص تبودیغاط هرز وا هنسن رب ییسلوقم هادو

 ردقح هلوا هح رف هد رخ رذ هدار و رد هینکم ها رذ ما یسهلیلح ردیس هک

 لادو لوق ىلع ردندارعش ییهاصلا لذهلا هرذ واو ردنداا كلذک ذاعم نب
LSج یوراد روند هنتوا نوک هک روبص ) رورذلا ( رد ها هم وعم  

 يح رواک .نددنه هکر د دآ رطع عور رورذو یک یر اسو همرسو ايو هنسانعم

 2 رطع یرلک دد رورذ یدو هدنن زو هنیفس (ةررذلا ( یک هلحا رولک هرذا

 رک میدم هارو: و مض كلاذ ( ةيرذلا ) ردفورعم هلعماوب ردیدآ

 ز ولک یرارذو روک ثایرذ E روند هندلوو ٩ رام كمدآ رب با هدیه یایو

 ی و د رقم نوڪغيدلوا لاک لع رو وا قالطا هنا وسن هب رذ و هیعف كلاذ

 تای رذ هدنعجو ردلفاش هعج و د رفم هدنسانعم ناوس رکو دلو Sy فل رد رارزب

 ندنسدلک رذ نالوا هنسانعم لع راغص رد هیلعف یزو هکر د حراس روند یرارذ و

 هللا سك هيلا تغل ردهليض كلاذ یصعقا ردراو تفل جوا هدنوب و رد و ام

 ورا هارد ضعبلا دنعو رد هدننزو هع رک هلرفیفح كنارو یھ كلاذ هاتو

 یدتل وا رک ذ ید هدنناب 1 هک هم رد هل وعف یزو ردذوخأم رد هنسانعم قلخ

 هدننزو هماع ( ةرارذلا ) راد قل لحر رو راکم یاراذرذ لحر لاق رونلوا ۱

 ةرارذ هذه لاقب رونلوا رببعت یتنکاو یتحاص هکرونند هثیش نلیکاو نلیحاص |
 نابط هدننزو یرب هلیعف كلاذ ( یرذلا ) رذ اذا هنم رتاتنام یا هربغو بیطلا |

 1 هاد هاد هد زرط لیکس دلکرکح یبوط رو بویلقرآ كا هداسدوخاي كودوك هدنزو

 یگەرذ ود دم اذا ارورذوا رذ محلا رذ لاش ردا عتسم هنسانعم قلوا هدننروص

 ا يرافغلا ة دانم ن بدنج ندا هلیهف كلاذ ( ردوا ) هرذ یعع لفلقلاو

 ثرالا:رذواو رلیدا ريصقو ریغص تیافب یراهثح كنب رادنزرف اصوصخ یرودنک

 قالطا هیسک وکریو ناز وا هدننزوراترب ) راذرذلا ( رونلوا قالطا هد هل وص ا ازام و
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 0 باک لاقب رونید و باتک نالوا تأرف هرزوآ تسالسو ثلوهس
 E روشید همد یحاص ناعماو ناقنا هدعناد و م ( رب ,اذلا ( ةأرفلا لهس یا

 1 یوی كلاذ ( رخذلا ) علا نقتم ىا رباذ لجر لاقي نوسلوا ماع رکو صاح
 1۱ هک رد هنسانعم ثائدا ىنعب ذاا لوف لع كلبا راشخا یی هنسن رپ هب وکس كەم

 ارخذ "یشلا رخذ لاش ردقمالثص بو دما واد رول وا یقم هدنحاح تقو دام

 اذا هرخذ ساسالا یف لاف هتحاح تقول یا هذعأوا هراتخا اذا ثافا بابلانم

Iمذاب ر رخ ذلا مسالاو عن بیم ارد هنرخذ حابصاا ىف لافو هلا تقول  

 ظطفح و انا نوا تجاح تقو رول وا مسا رخذو هيلا هحاطا تقول هددعا اذا

 ( داخدالا ) یک لاففاو لفف لفف رولک راخذا ج یک هریخذ روید هبهنسن نالوا

 هرخدا لاقب هنسانعم قغوط هربخذ ردلاعتفا ندنآ هپ منک كنددشم لادو كنءزرمه
 یسهلک رکدا "گه یدئوا مافداو بلق هلاد لاذو ءا یدیا غذا لبصا هرخذ ینعع
 ظفح وذ اما نوعا اضتفا تفو یخدو هدننزو هیس ) ةريخذلا ( او ید

۱ 

 ری

 ]  :ریخذو هللادنع ارخذ هلام لعح لاقب هنمو رولک راخذ ییج روید هئبش ناث وا

 | ف ( رخاذلا ) رولوا تبن هباروا یسالعا كر هک ردیدآ عضومرب هربخذو

 نیم یا رخاذ سرفو لجر لاق روید هناویحو ناسنا یواطو زوم كب هدننزو

 هکروللوا قالطا هلآ لوش هدننزو مظعم ( رخذلا ) ردیدآ لجر رب رخاذ و
 هر قم یا رخذم سرف لاش هلوا شغلوا ذاختاو راتخا یشان ندنکلک رکو

 هدننزو ج ریز ( رخذالا ) ردیدآ مضومرپ بیرق هیهکم ليه كەر ( رخاذا )
 هدیکرت ردیسا كفلتوا وبشوخ ع وربو رونید هفلتوا نالوا "ربسو هزانورت افلطم

 ردیدآ كغاطرب هدنع هدننزو فتک ( رخذلا ) ردب رلکدید ینامص هکمو ینیریآ هکم

 هنیرلقسرغب و هنیرلنطب و هنبرافوج كناویح و ناسنا هد.تنزو رداصم ( رخاذلا )
 نوګراقدلوا فلعو ماعطعجرمو عجب رونلوا قالطا هنیرلنوطب لفاسا و هنیرلرمط و
 عضاوملا یهو اهرخاذم ةبادلا تالمو عيش اذا نالف رخاذم تال لاق هو

 هدرخ هلديدشت كار و یعف كلاذ ( رذلا ) اهفوحیم ءالاو فلعلا ابیفرخدن قلا

 هبرآ رب یسهاد زو كران آ رد هرذ یدحاو هنساتعم لغلا راغص روند هرلهجم رق

 . رظیال هلا نا ] یلاعت هلوق هنمو ح راشلا لاق ردندنسلج نازوا :رذ هلقلوا هدننزو
 : هراس یلاعم ردعوضوم هنسانعم قجاص هدامو هک رد حراش ادبا یا [ ةرذ لاقثم
 | روم نژوو رددلبییشت هبهناد شاحاص قالطا هرذ هبه رق هدرخ ردبعشنم ندنآ

 هزو لسلسم هداوه ه را راهحاپ و هرج هلیدس سش عاعسو ردع رفتم ندنآ

 1 یتسهلوقم هاد و مح رولوا ردصم رذو یمنا ردبعشنم ندنآ ید یریبعت هرذ

 هو هک رف اذا لوالا .بابلا نم ارذ هو و حلاو با رذ لاق هنساتعم قجاص
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 قفل راط یدآرب هل رڪ كل همه ( رتاذالا ) اهلعبل نشان یا و رد ما ا

 بوردنلنآرح هززوا هنس رب یدآرو ها انا ادا لو ردهنسانعم ۱
 هب هتسن رو «اشضا و هارح اذا هيلع ءارذا لاق ردهتسانعم كليا شرح و ا

 نا هيلا هرطضاو هالا اذا هيلا 9 لاش e كلنا راجات و رطصم ۱

 ال راراویص هنسەم كن هقات هکر وتد ه يشف قشراف هلفارط ءدنزو بانک |

 كلاذ (رأذلا) راردا هدتفو ی راک دسک ندد وس ی یرواب یوو هیمر نا ی

 یی قشف نانلوا رک ذ هنسهم نوحما كمررما یتسیرواپ هقان هلیئوکس كنء مه و ىع

 اههابطا ىلط اذا ثلاثا بابلا نم ارأذ ةقانلا رأذ لاق ردهنسانعم قماویص
 ثلبا نایصع و زوضشن هنجوز نولاخ ید و هدننژو هلعافم (ةرءاذلا ) لا
 ردلعاف مسا ندن ۲ ( راذلا ) تزشن اذا اهلعب ىلع ةأرملا ترءاذ لاقب ردهتسانعم

 ترفن ندنآ هدنیح ییدلیا عضو یتیسیروایو اهلعب ىلع ةزشان یا رتاذم ةأارم لاقب

 نهلزوا ندننورد بویلقوف هلیجوا كننورب نامه لوق ىلع نیلبا نينح بودا
 مأرتوا هعصضت هعاس دلولا نع

 نفراط کردن وم .ندنظفل رد هدنزو هک ف (ةرذلا )س یدسالو ۲
 رفنت تناک اذا راذم قا لاقب روند هیهقان نالوا |

 ابیف كعومد يا ردا كنووش لاقن هنمو یدنلوا رک ذ هک هن ردهتسانعم نابضفو

 تنشایزوک رونیدهنساج كنکیک شابک ردیعج كناش نوّوش نابصغلا شفنتک شفت

 قمزای وزا هدننزو ربص ( ربذلا ) ردهنسانعم كمرپ روا رلیوت شفنت ردهدنآ قو رع
 نوزای و هتک اذا لوالاو یناثلا بابلا نم اربذ باتکلا ریذ لاش ردهثسانعم
 ىلع تأرق هجفخو هطقن اذا باتکلا ریذ لاق ردهنسانعم كبا ماعا بول هطقن

 دعیرسوا ةيفخ هآرق اذا نأرقلا ربذ لاقي رد هنشانعم كليا تأرق هلتعرس لوق

 یک دغاک هکرونید هیوزاب نلیزای هرزوا ار امرخ هدنناسل ی4 ربج ریذو
 رد هنسانعم كلیا دارداو مهف یک کرک رولوا ردصم كاذک رذو رارازاب وزای کا

 ف یا رذلا ف ربذ لاقب روند ههفیح رذو هب هقفو هلع اذا "یا ریذ لاق

 قمزاپ وزای یندو هدشنزو لیعفت ( ریبذتلا ) هل رمسک كلاذ ردراپذییج ةفركلا
 نسح ههنسن رب هدننزو هرافس ( ةرابذلا ) هتک ادا ارییذت هریذ لاق رد هنسان

 او رظناذا يناثلا بابلانم ةراپذ "یشلا ریذ لاش ردهنسانعم كلیارظن هلاعماو ت

 لاق ردهتسانعم كليا كارداو مهف ینموهفمو انعم كربخو مالکربو رظنلا ¿
 هنمو ردهنسانعم قموقوا هلتفالطو تسالس یک ناور پآو همهف اذا رب

 رد هنسانعم قلراط 2 ) رذلا ( هدشنپ و هرع یا رعشلا ربذیام نسحاام لا

 هحالآ هدنزو مظعم ( ريذملا ( بضفغ اذا هل الا تالاا رب د هیاع ربذ را

 هدننزو فذک ( ریذلا ) منم یا ریذم بوث لاقي رونید هو نالوا راکنو رق ر



۷ 0 4 

۹ 
 ع

 | لت 2

 | هدنزو هک سد هللا همه نبش ( :مشهدلا ) یمثا ها واوو فاو یدیدشن كارو
 ۱ | كمررک هاو بوبا 4للوهسو فر یشیار رولوا ردصمو روید هی رک قال )

 قوط كباپو تسج یییصخ یجروکو فر ریغپ 4عاذا سالا مثهد لاق هنسانعم
 كپاپ هدعام- كذک عارصلاق ذخالا ع ما اذا لج لا مثهد لاقب ردهتساتعم
 هدننزو ج رحدن ( رکهدشلا ) ع ہما اذا عاج لاف مشهد لاق رد هنسانعم كرد

 هرزوا هتسنریو ج رحدن اذا رسا رکهدت لاقب ردهنسانعم قفل راوب هک ردیف دارمو
 یب رغص كنوناحو ی زت اذاهیلم رکهدن لاقب ردهنسانعم كج بوبا ره هرس |

 ةارلاترکهد لا ردهنسانعم كليا بارطضا هئوا یرب نکر دو 4ذل وا ك دوی كي |

 دوفو ص مو زانةط یمهدوک هدشزو هح رح دم )3 ةرمهدملا ( تب رطضا اذا

 ینعی یراصنلا ناخ هيئوکس كلاي و یا كلاد ( ردلا ) روید هئواخ نالوا |

 دادش ( رایدلا ) ردرایدا ییج رد هقشب نداسیلک وب هک روید هم رارئسانم راينا مصن
 زنسانم بحاص هلتتسن هرزوا سایف رمغ ( یاریدلاو ) رد لاعف قزو هک هدنزو |

 ) نا رفهزلارید ) روند هساپ اب نالوا نچ هنناکس رتسانم ( ریدلاس ار ) روند هنالوا :

 قشمدو ردعض ومرب هدن رهش اهر هدشنزو ىلع رخ ) کر رد ( رددآ مضوم یکیا

 هک رد,دآ هب رفقرب هدنشمد هدنزو نابم ( ناسعععرید ) رده رقرب هدنساضق |

 هک اطناو ر دلوهجم ه رق لوا ایلاحو ردنوفدم هداروا زب رعلادبع نب رع |

 یدقرم كز زعلا دبع نب رع ردیدآ حض وم رب هد عمو ردبدآ حض وم رب هدنار ۱

 مضوم رب هدنساضف بلح و ردلوا لوق نالوا ا نکل راربد ردهدنوب هج رک

 ردرلدآ مضوم یکیا ( نودبع ړد ) ردعضوم ج وا ( لوقاسلارد ) ردیدآ |
 ردعش وم ج وا نارج بد ردعض وم ج وا (دنهرید) ردی رادآ مضوم جوا (یرادعلا رید )

 ردعضوم چوا ( عم تداعرید ) ردعضوم یکیا هدننزو لارنم ( شجمرید )
 كنءمهو كلاذ ( رأذلا ) ( ةمهلا لاذلا لصف ۸ لاعتلا كالا لا نوعب لادلا زج

 پابلانم ارأذ هنع ریذ لاق رد هنسانعم كليا فاکنتسا بوقروق ند هنسن رب ۸یعف ۱

 لاقب ردهنسانعم كلنا مادقا بونلتآرج ههنسن ړو فناو هنم عزف اذا عبارلا

 ارد وهف بضغ اذا لج را رذ لاش ردهنسانعم قلداط و اما ادا هل 5 |

 رد هنسانعم قوا قرصنم ندنآ هلک ٤ رکیا بوروک شوخاو هیرک یهنسنرو و

 كليا نامدا و تداع بونداد هشياربو هنع فرصنا و ههرک اذا 3 یشلارذ لاق
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 نایصعو زوشن هنجوز نوناخو هداتعاو هب یرض اذا مالا رذ لاق یدک اف 2

 "هدنز و فتک (رذلا ) ترش اذا اهلمب ىلع ةأرفا ترتذ لاقی ردهتسانعم كلعا 4
 | هنحوزو روید هب یه +ک نابضغو نیغراط ردلعاف مسا ن ندنانعف ضغ ( راذلاو ) ۱ <

 تب یا اذ و رذ لحر لاقب روند 4 یراق نالوا هرزوا نایصعو زوشن ۱

۹ 



 یسهکنیقلاو قوذحم ادل فرحو هفرعم یا دانم دعسو بوصنم هلیلعف تعج رمضم زا
 کلا روهظ هرپب یهدعب بودا اعدا تقاذح هدنتعنص امد و رولوا تفص " ]

 نردهدالصفنم راضعبو رلیدلیا داربا هلآ هنت ندشدلوا نیعتم هعفد کیا یذک ۱

 لعف مال بولوا ما لعف ندد هک اهد یظفلءد هک ایوک رثیدلبا تیا تاون
 نیک اس عاقجا هرکصندقدلوا هود بونلوا لقن هنعضوم لعف نبع واو نالوا

 كيلر دانم مسا ندنسهفیص ارورد ردیرد یسهلک نردو یدنلوا فذح واو وحبا
 هدفوردو پذک انعم لصاح ردشفلوا داربا نوعا دیک أت یک یرلظفل كينانح و

 دادح هکرایدید رطعبو رولوا كعد لیق هغلابمو طارفا كزدبا عبا نس دمسیا
 راذکو تشک كر هليا ارجا ینتعنص هدنرلیحاو نه بولوا ندنسهفاط مگر وب زم
 یدیارید دوردب هد هرزوا یسراف ناسل هدتفو یکیدلداسک هدنرب كنهیحان یدیا راپا

 هلکعد مردیا عادو هبهبرق وبشا هلغلوا هتسانعم عادو دورادو هب رق هدیسراف هد

 بوند هقک ددم هرب قلخ هک ان "یدیا ردا رابخا کج هلیا مک هرخآ لا: ۶ 0
 هدنعقوم هدومببو بذک اقلطم بودیابیرعت یالکوب بع راهدیا لاعتسا یتسیدنک |

 یرب هلقلوا یولعم كسکر ه یشورو هاد هرزوا روک دم هحو رایدلیا لک بر ٩
 هچکوب تانیجرومد دوهعم ینعی یدبا رارید مخبص هناف نیقلا یرمسب تععساذا هشیرپ

 او طب هنوکو هح رک فلوم ردهدنو هدنراب لوا هللا قیدصت ینکیدد مردیک ||

 اهناتوا ساوح سام یسقناد هور غوا ترمب غو ها
 هعیدخ و کم لها یم یسهفناط بیع هلجزا ردطوسم هحعهدایز هدینادیم لاثما

 هلآ وجا ینعب هلا ردو هطلاخم هب رع یسهفناط مع یدبا رردبا داقتعا هدزوا قلوا

 كح د,یشع هديب ع یدیا ر هه دنا ادا هرزوا تحاصف ی هيب ع نکل بودا ترا

 یرعوط ینوب هڪ ىدا راریدود هدر كجد نينا و هد هرزوا یسراف ناسل هد رپ
 ندم هدا علا ىلع نوکر ب یدیا راردا ج زم هسییرع تالک هنبراس بودا ملکت |

 هلا نرد هدهرلنديا لاوس یدروتک رلوحما یجالیو رلقح و. هرافو قآ رفاو رجاترپ ٠

 ماندعسو لزه كردید نرد هد هلغلوا رهاظ یذک هدن رلکدلیا فاشکتسا یتس بیع |

 جودزمو بودا هفاضایخد ینظفل نیقلادعسهلغملوا رهتشم هلذک برعلا نیب دادح
 ردهد هدعب رای دلق موعصم لاد 7 هح وا نر هنظفل رد و رلب دلیا شش برو دعب نم هلغملوا

 لطابو نت یر هللادبا هنون یار اضعبو رادهد هلفرصت ندنآآو ینس هل
 ییدلوا یعوعسمندب ع هنسلا هدناتتس رع كربقف ج زبمو یا ی 2

 دارا هلتییاونع اردهدو نیردهد هدنعقوم بیذکت جز هللا لزه یدآرب هرزو

 یرسک كلا ردشل وا ع وم“ یرلک ددوارد هلش رحم نیح الف ناوسن ی ر

 هدعب یدد هد هدرب كجد ود یدا كد وا هن وک ییا دارم هک یدرب و باوح ,



 :اوهمق هفذقو هعجاذا یثلا روهد لاش رد وخ ام ندرهد قرط ردهنساع
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 ۱ نمو 000 یرهدو یرهد a لاش هتو PF بوس |

 ء۱ دیدح و توقوت هدن زو لاف ( راهدلاو ) هد زو همام ( :رهادنا ) یهتا ِ

 ۱ ا لاقيو اراهدو : رهادمهماع لاقب رد هنسانعم كايا هماعم هرزوأ هدم تدم |
 قم هرب نردو روفح ر بوردکر ب ی هنسل رب هد زو ۰ ز وه ( :روم )9 1

 یالکو مس اذا ربطلاو E لاق ردهنسانعم كلئدح ر نم رقچو
 ةيظغ ثداوح رد هنسانعم كلبا ماكت هلتغالبو تحاصف الصتم قرهلوا ناشلا میفر

 پوفاف هئوا ییهنسنریو ضعب رثاقهنعب مشفاذا مالکلا روهد لاف یک رهد لاو |
 جرحا ( روهدلا ) طقسف هعفداذا طئالبا روهد لاق ردهنتسانعم كمروشود |
 (یروهدلا)ربدااذا لیللا روهدن لاقب رد هنسانعم قشواصیفو رک ۱ كل هك هدنژو |

 ( رهد ) بلص یا یروهد لجر لاقب روندهمدآ ناقنایطو نم هدنزو یروهج |
 هد هدتسن ردیعا كنيردپ هلسق رب و ر دیدآ یداورب هدناب توم سیحهدنن زو رب

 کو قالطا هبهد رولخاسو راپ یرهد و هرزوا سایف ربغ هبط كلاد روید

 هدنن زو ربا ) رهدو ( ) رهاد ( یدنلوا د کد ست ر دن دن ريغ یدو

 رود ندنرزوا هکردگعد رهد تاذ هرزوا تبسن ( ةرهادلا ) ردندلاجر مالعا

 یماف هلتسانموب ردهلب را تعا فوص وم يأت ردکع د CEE شمک تقو زاردو

 ةرهادلاما لاش رردا قالطا لوطلا ةرهاد هلو اخ نالوا نوزوا هرزوا طارفا
 مان لير نالوا دنس تكلم ةبصق هدننزو رجاه ( رهاد ) ادح ةلوطىا لوطلا |

 | ( یرهادلا ) ردشلیالتف قتلا مسافلانب دمحم یسهدازعتكجاج هک ر دیا یهاش كرش
 ردهیاو را فیعض یرهادلا ی 4ادبع ردکید بونم هرهاد هدنزو یرصا

 رلیحف كنهددفشم یارو یم درللاد ( نیردهد ) ردئدم یرهادلا مالسلادبعو |

 هکیکتاهیهو ناعرس رد هنسانعم لطب هکردیضام یلعف مسا ینعیردیسا كنلعف لطب |

 رد رلعسا ید كغوردو بذکو كنهدوهیو لطابو ردرلعسا كنيرللعف دعبو عرس |
 هلال بولوا یعسا كذکو لطاب ردهد لصا ینعب یی ردهملی وب ید ر دهد هد |

 * نقلادعس نيردهد لثلا هنمو رونلوا لامعتسا ید هدناونع نردهد قرهلوا

 ليس هیلبالغو طعف سان ینعی طعقلاب مهلغاشتل لدعتسبال ناب دادلا دعس لطب یا
 لطعفو لمهمیب ر وهد یرلک دد دعس یشان ندنخی دل اق یرلتیلصم كاج رومد هلفعا رغوا

 ۱ یبروهدرب ضعبلا دنعو یدنلوا لاعتسا یرهلوا یضاع لعف مسا هدارو سپ یدلاق

 | ینیدلوا دعس كنمسا هل رقترب هرکصندکدلیا مایا راما تدمرب كرهبد رددعس معسا |

 اير یرولرم مالک هنتیدنک هدقدل وا رهاظ یذک هدانلوا هفلوا نم ساتانی ۱ 3

 . نییدهد د سپ كدلیا حج هلا لطاب لطاب دعسیبرومد یا یتعب رلیدلیا 1
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 لا ناف هروک هب هیات تیاورو یدنلوا عضو هل یا هلغلوا رشم ایا ۱ ۹

 ابا نا لاق ا ثداوح بلاج هدنرادنع ارز ردهدنلیوأت تداول بالطاوه ۱ 3
 ردکع دردلکد سصاقتم ردغلاپ هباوصق هحرد هدتهاقفسو وا عب هفينح وا فسو ۱

 ردلعاف ینعع ردصم هکردربغ كلوا یارهد لوق لعو رولوا یدارفا لصق سپ
 رک | مش هک رد ج زام همایش ثدح ال ضيا ردملا فرصا وه هللا نا ۱

 هج لا هیلعفومو ردشلیادرس یرّو نم ثعح هدنباب یهجواشقب كناحوتف هرس سدق

 هدتهاقف لاک نسو واو یمظعا ماما هرزوا روک ذم هجو نکیا ندنصعتم یفاش

 روشد هدودعدماو لیوط نامز رهدو یهتا رددودعم ند هب رهد تاضویف لش

 هلغاوا قلح فرحو رونید هئدم هنس كيو الیوط اامز یا | رهد هتن ارام لوقت

 قالطاهبهئداحو هلزا ازاجم رهدو رولک روهدو رهدا يج رد زیاچ هد دايخ كناه

 یا اذکب یرهدام لوقت ردلیعتسم هنسانعم تو ةلزان یا رهد هقلفا لاش روش وا

 لاق هلیتیسانم تیلکو تیژرج ردلمعتسم هنسانعم ماحاو تیاغو یداراو یمه

 ردنامزلعف هدماوعداقتعا هک ردلمعتسم هنسانعم هبلغو هتاغ یا اذک یا راص هرهد أ
 ها تدم هکردلمعتسم :هتساعم توغو باتو د اغا یا یراق لاش ا "

 هیسنکرب رووا لامعتسا قرهلوا ردصمذخ الاب رهد و هتد اع یااذک م هرهدلاش رولواقاب

 لوا هدننزو دیدابع ( ریراهدلا ) نوروهدمو مهب روهدم مهو هو رکم مهب لزناذا

 فلاش نامزو یک دیدابع ردقو یدرفم كنوو ردهنسانعم یضالا نما ف رهدلا

 روهد لاق ردلیتسم هنسانعم هفلتحم روهد و ردلمعتسم هنسانعم مدت ماکنهو

 لیلا لد هکر دعلبا تب دنسانعم دیدش یرهوج هکرید حراش فلت یا ریراهد

 هلفلوا ینا عج كروهد هرزوا سایق ربغ ریراهد هرزوا یاب یرهزا هدلوق |
 فیزاصت ریراهد هرزوا یلوق یرشحمزو ردکعد نلاحوذ ندمعنو سرب یدارم |
 هبیرشحمز فلوم سبردق و یدحاو ندنظفل ردذوخأم ندنظفل رهدردنرابعند رهد 1

 رما ( ریهذلا ) لاوط یا ریراهذ روهد تم ساسالاق لافو رد ةا ت 8

 ( یرهالا ) نیضئاعلا ضوع لوشناک ادا یا نی رهادلا رهد ها ال لوقتو دددش

 رکنم یترخآ هک روند هدحلم ندا داقتعاو عز ینسانف مدعو ءاقب كرهد هلتبش یاپ

 رهد هک رد ح راش راربد ءاقبلا یدا رهد ردهدل زم هایک ناسناو ناویح رولوا

 ا سابق رہغ هلی كلادو روشد هروب رم دیلم ءلرصف كلا

 هبلسف مانرهد هرزوا یتآ هجو كاذک ردریغنم تبسن نوا قرف روند هيس
۳ 

 ثلاثلا بابلا نم ارهد ما مهرهد لاقب هنسانعم كلتا تباصا هپ رکو هثداحرب

 با رب راهد راوطا رهدلا اذناف * كنهاک عطس هد دامو رولوا ندنایق لیلظ لظو

 ۰ یارهادو رهد رهد ماع یضع لاش رولوا فصو علایم ) رهادلاو ( هدننزو

 هک
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 | ندید و هدنزرط هغوق کروند یب
AEدودوب هدننزو یرطوش ( یرد ودلا | روند هرازاو هب هطوف ی  | 

 | فیر هدشنزو هنیهج ( ةریودلا ) رولوا لهو صوب هدنزرط كيد هکر ونید هزف
 نک اس یریودلا "ی رفلا موها نب لوس هد ۸ رد, دآ عضوم رب و ردهدلپ رب هدماش

 نب دم ندمالعا رددآ هبرفرپ هدنسساطف روا هدنزو هغی ( رود ) یدلوا
 هلیس هبصق یأر نمرس هب كلاد ( رودلا ) ردنداروا ديش رن فس وب ن ةفادیع
 دغ ندمالعا راړپد لفسرود هئېرپو ایلعرود هنیرب رد هپرف ییا هديب تیرکش

 هفیح/ا دمشمو ردپ دآ هجا رب هدنساصف لیحدو ردندار وا ه زو ری ناخ رفلا

 EGS صاح ن دلم نب دی ند ندع ردبدآ ھر هد رق هنع هلا یر

 هدنساضق زاوهاو ردنداروا یرودلا هلادبع وا ندای دع ردبدآ هغر هدرواسو

 لیلخ هلا سدف ی كلاد ( ءرودلا ) رد دآ عضوم رب هد هبدابو ردیدآ هدلب رب

 هيض كلاد ) نارود ( ردنداروا یتعاج یرودلاونب هدسصه رد هب رق رب هدب

 ( ایراد ) ردهیرقرب هدنساضف ۳ هيف كەددثمواوو كلاد ( نارود ( ردعض وم رب |

 هرهد یئادوحو لزاو اےک ضعب ردلیوط نامز دارم هرزوا لوف یرشحعزو |

 لاک هفينح وا سپ ردم و وا نيمه غلاب هسا ةجرد هدتهاقف نعي |

 لاق الشم بولوا عض و هنعض وم فس و وأ ندشدل وا ريدم 4ههقف

 || ثداوح بلج هدرادنع ید رهد روند هفنح وا لاق هدنلع یسو وبا |

 هدنازو هک (هرودن ) هرزوآ سایقربغ راربد یناراد هدنبسن ردیدآ هب رقرب هدماش
 هدننزو همرکم ( :رودلا ) ردفرصنمربغ رونبد هبهعش هجزود مقاو هدنغلارا لابج

 هک هلوا راغاص یترادوه كرهدیا رود رربررب ران آ نابوح هک روند هراهقا لوش
 ۱ كلاد ( رهذلا ) ردشماغاوا بق هفلا یواو ینعب ردج رح هرزوا لبصا هرون م

 ۲ هدراصب كفلم رونلوا دع هدانسح ءامسا هکرولوا ءاک یوکس كناهو یحضف
 یلوق یزهزاو ردهنسانعم عطقنمریغ دبا لوق لع ردهنسانعم نامزرهد هروک هننایپ
 هبایید تدم هیلکلاب كلذك رونلوا قالطا هلوطا نامز ضس ب مملادنع رهد هرزوا

 لوق لعو روالوا قالطا ردق هناحما ندشی رفآ یادتا ضعلادنع رولوا قالطا
 [ هّلاوه رهدلاناف رهدلا اوبن ال ] هکیدلاف ردتزایع ندنرانامز یرهد كتاو موقره

 ردندانسح هاعا ضعبلادنع رهد عقاو هدشدح [ رهدلاوه هلاناف ] هيوارقو

 چرم

| 

 هللا لص مرکا لوسر هل رايا نیرفو مذو یوکش ند رهد هلکلیا فاضمو وزع

 هللاوه ثداولا تلاج ناف هروکح هتاو ر یکل وا هکیدل اق و رد زلف نو

 فو وا ةفنحاا نا لاقاک ردششل وا عضو هنعضوم ثداوح رد رەد

 3 لا



 2 نا

 ات ٩ ی گو ی و وا و

 ا

 هلغلوا قشموب كي یرزوا بونالوط ینسهروجح كنآ راروناج یثحو کروند

 ردزاج خد هدننزو نامر هدننزو ناتک ( راودلا ) رارمهدا راذکو تشک هد آ
 هد هلفرفحم هدنوت رد,دآ كفص رو نوجهخیدل وا فاطم روش وا قالطا هر هیطعم دیک

 ۱ لو اد هکر ولید هلآ نانلوا ربیع داکرب هدننزو هب ابح ) ةراودلا ) ر ردد رای

 ةراوقو ةراود رديملو رجب ملام لكل لاقو ردیرعم راکرپ هکرونید یند راج رف
 نکل بولوا ا عب ی ةراوق و ناو وهف رادوا 2 2 اذاف ای عقب

 یتکرحو یک شاب هلع رونید هراوقو هراود هثیش نایلوا ینارود دوخاب یتکرح
 حراش یک نمرکدو خرج هل رونید هراوقو هراود ی نالوا یادو ادا

 ییدلوا رد.شلیا توکس ندوب هدنسهدام هراوق فل وم نک ل رد رثک اوب هک

 هوب ههه کد نالوا هدنتلآ كيور هدقادود تسوا هراودو روند هب هنسن و

 كنرمش نر لصالاق رووا قالطا هراطع هلتسنیاب ( یرادلا ) روند
 ندتفرط .دنهراحم هکردراو رازابرب هدن آ ردیوسنم هن هلکسا یرلک دید نراد هدنلحاس
 بلاغ هدرلشو رف رطع اقلطم درهدیک راردبا تخورفو بلج هاروا یکسم ةا

 ماعنا هقلخ بول وا م ةم هدنراد روللوا قالطا همدآ یحاص تن یرادو یدلوا

 رونل وا رببعت ی ۳1 هک رونید هحالم نالوا هدتمدخ نکلی هدیکو نوهکیدلبا

 همدآ نالوا مزالمو مقم هد هناخ اعادو ردا هرادا بورادق ۲ هن وا یرب نکلی

 مزالم هنهاکتماقا اعاد هکروند هیهود لوشو رونید ید هیراد هغلابم روتید
 ( راود ) یدنلوا قالطا نوهکیدلیا تمزالم هی هبوا هلوا رک هناعرم بولوا
 ردیدآ نادنزرب هدهماع هدشننزو ناتک ( راود ) رددآ عضومرب هدشزو نامر

 ردعضومرب هدماش هلسنک كنار ( نیراد ) ردهسکرپ ندبرع ناس رف ( هرادنا )
 ادق هدنزو ناروح ( نارودوذ ):یدنلوا کف کت ردیدآ هلکسارب هدن رصو
 "هدلب رب هدشب نید رام هلا نییبصت هلا هروصقم فلا ) اراد ( ردعض ومرب هد هغد

 هدنتلایا ناتسربطو ردامسم هلیعما ردیسهدرک انب ارادن اراد ناربا هاش کن
 ( رقبلاراد 3 ردیدآ هیحات رب هدنن رګ و ردندآ یداورب هدن رابد نشان و ردیدآ هعلق رب

 یرو هسیفرش یرب ردیدآ هلحم ییا هددادعب ) هراعراد ( ردب دآ هب رق ییا هدرضم .

 رادلارعن ىلع نسا وبا ماما ردهلعرب هددادفب هلی كفاق ( نطقلاراد ) رد هی رغ
 هط وسم رشک فیاصت هددعواتم نونف ردیدآ هل رب هدیلحو ردنداروا نطق

 عضوم ردیدآ عضومرپ هلی كلاد ( ینرد ) ردنداروا ماشقنب یلعنب رم یحاص

 همت كلاد ( یرودلاو ) هدشنزو ناتک ( رایدلاو یرادلا ) ردیاب نون یرکذ
 ردص وصح هیت ماقمو ردل,یتسم هنسانعم د رفو دحاوسک هدننزو رون ( رودلاو )

 كهف ( ةرادلا ) ردلاعیف یزو كرابد و دحا یا رودو راید و یراد رادلایام لاق "



 *یشلا راد لاقب یک خرج ردهنسانعم قغالوطو كمنود لاف ( نارودلاو )

 للیم کدو رد هنسانعم قئالوط بولود ید و ) ةراذتسالا ) اارود و ارود رودب "

 هلمح اذا هرود لاش روثل وا ربیع لقلیم کد هکنوسلوا لملادعب رکو الوا درک.

 ةراود هنکولبر قرهلوا یرکد كشاب ندتهجو رونید ههتسن یرکد هدننزوآ

۱ O DODO A TT OTT 
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 ۳3 رول وا EO ETAT قالطا هرب یردب كنحاص لوق له |

 | ةراذلا مينباصا لاقي نوصي دلوا راد یک هطوع هاب ر داړه سم هان ھم تم ره

 یمرکد نالوا هدنس ه روا كنفادود تسوا ینعب دل آ قو رب كنياناو "ده رهلا یا

 هفلموف نالوا لکشلا ردنسم خرو هدنزو هيك ( :ردلا ) روئوا یالطا هو

 دزو روح ( رودلا ) ردهنسانعب هړد دو هد زو 4عشت ( ةرودكا ) روید

 ریدنیه ر ةو را رادنسا لاش رونید هر دنس هب هنس ی رکد نویکن رد هنس اعم

 زد هنسانعم ثامردنود بوریوح یک خرج ۳ ینهنسن رب هرس كره ھ( ءرادالا )

 یانعم یعأر ىلع ةماعلا تردا لوش ر واقع قمردالوطو ةر 1 هب ردآ لوقت

 مالانع االف رادا هسلوا ثعاب هتغارفو لر ندصوصخ رب ییهکرب کردندلوا

 هنسانعم هلعفنا هلواح رارید هيلع هرادا هلوا ثعاب هلعف كضوصخ , كاذک
 راود و تردتسا یعع ثردا لوق رولوا مزال هنسانعم قاالوط و كود هراداو

 ام ریوح برودنود یک بالود یهنسسن رب ید و هدش زو لیعفت ( رودتلا )

 رد هنسانعم قا یرکد ی هنسن ر و هب ردا یھ A ترودو هیرود لوقت رد هنسأانعم

 هجربارب هللا هکرب هلک كلاد (راودلاو ) هدشنزو هعافم ( ةروادلا ) ارودم

 لنیلصم رو هعم راد اذا اراودو ةروادم هرواد لاق ردهنسانعم كعتود یک یولوم

 كنهننربو جاع اذا مالا لع رواد لاقی ردلمعتسم هنسانعم كعشرود هنيشمت
 اذا هرواد لاق رر)عتسم هنسانعم قمردشارا ندنفا رطا یکلوو یتفرط یالوق

 یادو یججاود هلتبسن هنفن ةغلابم ( یراودلاو ) هدننزو ناتک ( راودلا ) هصوال

 ندەغسن نالوا یه رود تیک روس یک نمرکدو رح روند هئي نالوا رود

 ةفلخحلا هلاوحاب رودب ىنعي راد یا یراودو راود ساشاب رهدلا لاقب ردنرایع

 هک رونید هنتاع كمنرکج شاب هدننزو باحصو بارغ هلیحفو یعض كلاد ( زاودلا )
 اراود هيلع ریدو هری لاق رول وا ردصم هدانعع و و رووا رهبعت یضیح بالود

 هلامر ( ةراودلا ) هب رادم وهو رک ذاک هب ردا لاقو رودم وهو راودلا هذخا اذا

 یرکد مرویق ندراقش رغب یکه دننراق كنسف نویق ( نطبلا ةراودو ) ررید سارا

 هغلم و کد لوش ناتو ردتخل هد لیحف كلاد هدرلاتعمو رونلوا ق ءاللطا هغعس رغ

 هکر وند
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OF ۱روشید هلیغ ۲ یآ و ردیدآ هدلبرب ندنلاعا رواخ هرادو یک حوسو  

 | .عضاوم نالوا ردصم هلا هراد هدیرع رايد ( برعلا تاراد ) هتسانعم ربقلا ةلاه
 مع نم ول دف زوم اساس یا ردشمانوا عم هددنمو هدنفل وم كن رغ ندنن رد هدایز ندیوا زو هک ردقح هلوا
 كلذ لع دلا هلو ردراشلیا ریقنن و معیت هرزوا لاک هسا تغل بتک نفلوم ناب

 یدنلوا داراو رکذ ین آ قفورب هرزوا یبئر ایه فو رح هدسوماف باتک وبشا
 ها لی الا ةراد طاونسالا ةزادا مامزا ةراد دعا ةراد قرا ةراد مارا

 ىلا ةراد ءاضیلا ةراد نيتودب ةراد رثحم ةراد لساپ ةراد یوها ةراد راوک الا

 تعلما ةراد لحج ةراد یدج ةراد موثملا ةراد بأطا ةراد ءالثا ةراد ليت ةراد
 یمج ولو لح ة راد نوفیحةراددهجةرادهلوج ةرادءالوج:راد ثادوح ةراددما:راد

 ر زخةراد ریزان اةراد ةءالللا ةراد ج رطاةرادقوح ةراد ردلک د نعم لحج نالوا
 رودلاةراد نومد ةراد خد ةراد رثاد ةراد وخ ةراد نیرپ ز للا ةراد نیئر زا ةراد

 مدرلا ةراد نيلجرلا ةراد غبار ةراد شرع تاذ ةراد بيوذلا ةراد بئذلا ةراد

 ةراد رده رادعض را همیعم دوخای هل رادصف كرل هل 4٥ ءار فرفر ةراد ههدر ءراد

 راد هلرسکو یڪف كاس رعس ةراد یه را ةراد یهر ةراد مه رلا ةراد را

 هراص ةراد رذکد نععم یعشوو ردهدنزو اقف هب اش ةراد توش ةراد ملا
 ةراد ءايلعلا ةراد سعسع ةراد سع ةراد لدنص ةراد لصلص ةراد جیافصلا ءراد

 رمملا ةراد لیلا ةراد ربیغلا هراد خ.وع هراد حج وعلا ةءراد ماوع ةراد ضراوع

 ةراد ردربغ كعو رفلا ةراد هدیشزو لورح عورف ةراد ع ورفلا ةراد كنف ةراد

 هبعذقلا ةراد نیتلقلا ةراد طقطلا ةراد عرف ةراد هدنرانزو ناتکو باتک حادقلا

 ةراد روکلا ةراد تاسيبكلا ةراد دبك ةراد سماک ةراد وق :راد صوبقلا ةراد

 ةراد نصحم ةراد نماثلا ةراد علاتم ةراد لسأم ةراد طقال ةراد هلی كفاك روکلا

 ةراد نماکلا ةراد طعم ةراد فو رعم ةراد تاورلا ةراد ةمورملا راد ضارلا
 ةراد عوضوم ةراد میضاوم ةراد روثم ةراد هکللا ةراد بوم ةراد ن

 شه ةراد یصشو ةراد طسو ةراد طساو ةراد دحاو ةراد باصتلا ةراد ساشتلا
 ردح ورشم هدن لهدام یر ره كرلن زو ردها 4ہ دوا نوغلي ةراد ديضعيلا ةراد

 ةيهادلا یا ةرادب هللا وامر لاقت رولل وا قالطا هب هیهاد و تا قرهلوا هف عم هرادو

 رولک راود ییج رونید هبهنسن ندا هطاحا هروح بح ئیشرب یخدو ( ةرنادلا )
 ندهیفصو ات یهدنرخآ ردلعاف مسا لصالا هکر ید ح راش راودلا هب تراد لاق

 ادعاق هتأر لاش رونلوا قالطا ۳۹ هرادو ردشفلوا قالا نوجا لقن هما

 هرزوا قلور كنحاصو كنج یکهدنشا كناسناو ةقلحا یا ةریادلا طسوق

 رونلوا ریبعت جرپ بط هرابوبحم هن وک لوا رونلوا قالطا هحاص یرکد نالوا
 ےس
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 ناک اذا ردم سرف لاش وا یراکنب لوپ لوپ هداپز ندشرا هکروئلوا قالطا
 راد لاقب رولوا دبر هکرونید هلولآ شلروا هکس و شربلا قوف تکن هیف |

 هربناد شک اذا ردم لر لاش روسد هم دآ قوح اواو بورذم یا ردع

 "ال الت اذا ههجو راد لاق هردلهتسم هنسانعم یمادلراپ هدنزو لیعفت ( تدا )
 رک اذا لوهعلا ارد لاق ردهتساعم قلوا ناوارف لول كمداوو |

 7 4 ی ر

 راق ینسایافخ و قیافد كللاصمو روما هدنن زو هح رس هفاف ( : رقندلا ) رئال

 باود هرشند و اهفادم عیب یا رومالا رشن دم نالف لاق ردهنسانعم كلا مو

 یشغو ودعت هتاد لاقب رونپد هب 4 وکر ب ندنسع ر و و ندنسم رکس شوخات نیم |

 (یرفندلاو) يضف كلاد ( یرفندلا ) امد ناك اذا امشمو اهودع نم یهو :رقئدلاپ
 لحر لاش روید هیسک نالوا رمفح ییا و هثح و رصف ید هب مک كلاد

 نیدرام هلیهف كنیسو نونو یم كلاد ( مسید ) ممد ربصق یا یرقندو یرقند
 یولوحو ین هاخ جب اقرب ینعب روند 4 عماچ ین هص عو ءانب ( رادلا ) ردهدلب رب هد رق 1

 هر هناخلواو رولوا رببعت یاس و قانوف هدزهاسل هکردءهرباد نالوا عماج راداما یاد |
 ردصحا ند راد هاه هرادو ردذوخ أم ند هوئي تب و فا هراد راد روند تب |

 هکهدننزو سلفا رولک رهدا یمج رونلوا لامعتسا رک ذم اضعب ردثنوم یظفل رادو |

 ردولقم هکهلدم كلمه رولک ردآو هلا واو رولک روداو ردلدبم هب هزه یواو |

 هلی كلاد رولک نارود و هلرسک كرالاد رولک نارید و تارایدو هراید و رایدو |

 ثفل وم یک هوا رولک هرودا و یک باوا رولک راودا و هلا رولک تارود و |

 هبداب ردشفلوا قالطا هل رغم هل راتعا ینیدلوا رادم هلا طئاح هروک هننایب هدریاصب |

 قالطا هراد هبهعش نالوا طاح هلتمالعو رونس بولوا صوصخ ءرلیدنک كرلتیشن |
 ازاجم هدهنلم هل قو هبهدلب ردقح هلوا ون برعلا ةراد ردصصخ هک هلاه رردا |
 قالطا ههرونم هندم ةهصاخو روند ههدلب و رهش راد و یهتآ روئوا قالطا ]

 یرال زنم لعفلاپ كنهلبق دارم هکرونید هبهببق هرادو ړادو ردیدآ عضومربو روتلوا |
 رونلوا رعبعت هبوا هدیک رو هاکنب هدیسراف هلیسهظح الم یرلمارآ تلف ردقحهلوا

 لصا هلا هبرح یکیاو ردیک قالطا یدان هسلجم هرزوا قلوا دوحوم ها وو |

4sهلکن [ رادلا دبع نالوا نطب وا رددآ مص رب رادو رووا قالطا هد هب  

 هیقروا ندباججا ردیردب نطب رپ بتبح 4 "یاح ی راد ردندیماسا رادو ردرادما

 هل اه ) ةرادلا ( ردندنط» لوا نایرادلا یزد نب ررب دنه واو سوا ی مک نب

 قالطا هیهعساو ضرا عقاو هدنفلارآ رغاطو یدنلوا رکذ هکهت ردصخا ندراد |
 ی رکد لمرلا ةرادو یک هرتاد رونبد هثیس ندا هطایا هوح پح یهتسنرو رونلوا ۱

 كلاد رولک رودو تاراد يج كنەراد رووا قالطا هغلع و نال وا رب دن_سم و



 رک همد هدننزو لجرفس ( رکهمدلا ) رونید هفلوا عالم و مرن یسهلوقم شارفو |[
 یک مد هدیس زاف همد یک هصغو مع روید هئبش ندا هتسله د یدآ رد رع یداف

 ( رانیدلا ) سفنلاب ذخآ یارکهمد هلا لاق ردجنرم ندهدنریکر کو روند هفلوص
 روید هنوتلآ ول هک نالوا یردارب وب كهرد نما ندفورهم ۸ ۶
 هدنب زو لاعف یدنل وا لادا هبای یرب كن و هل ون دادس رد زاید لصاو رد رعم و و

 هالسهام بیح یرہسفت كىوبو ۳ باذک نوعا قمالوا سلم ه ردصم نالوا

 کف هنسن قلعتم هرانید دیس جم فوم الوا هکر بد ح راس یدنلوا رکذ

 ندناسل و نکل ردم وسم هرزوا قلوا ی رعم رابد هدد وغل 0 عیج ایا یدلیا

 یدلیا افتک | هلا فورعم ید فلومو ردشماشوا داعشا هدنرب ینیدلوا برعم

 زکس قرف هریعش باسح رانید هروک هننایپ كنیمشحمز دمالع هکرید ويقف جرام
 رس دولوا لوادتم هدهلداعم بولیروا هکس اک ١ کردو ا نالوا ءدننزو ةه رفش
 ۱ أ باو رولوا قالطا هدول شفلهکس هلتهج وب رولوا صخاو ندبهذو

 سلفباسحمو زکس ناسکس زویکیا .لدرخ ٍباسحم و یل آ قناد باسو ترد یرگپ
 ٠ | باسح و یلآ زوتوا زویید كيب یرکی هتف باس و یلآ یللا رویترد كبحوا
 ۳ ناسقط زوي ریمطق باسح و هربقن قل آ نوا زویترد كيب ترد یرکی زو ربق

 هرک جوا قرق زو زوقط كيب هرک كيب هرذ باسح و یرکی زویحوا كيب شب
 هو هلبای راند هدهیسراف شک یک ناهرو ردیزادقم یلآ زوئوا زوب زوقط كيب
  تلودو بولساو تعشحو تعاطا ندو بولوا سقم هليا نول هرزوا روک ذم
 .هدیسراف یظفل رآ ردبلغا قلوا کم ظفل راند هلغلوا هنیرلانعم تنطاتس و

 تلود و تعثح دوخای ند هلفلوا هتسانعم یحصدنا ادییو لیصح و یھ روک
 هننایب كحابصمو رولوا كعد ردرادمو هلیسو كرل نعي یحشدیا ادیپ تنطلسو

 كتلقنم هاي لوا نون نوعا فیف بولوا راند اددشم لصا هکردوب روهشم هروک
 رد لاعیف یزو كرلضعب و رونید راد هلا در هنلصا هدنعج ندنهحو یدلوا

 ساعد یدا رولوا تبا های هدنعج یدیلوا همر لوا رک ا اریذ رد دود رم یرلوق
 | قلوا فدارم ید هدیرعو بولوا یسرافرانبد هدهیسراف بنک نکل یک سیمایدو

 1 هناب افیفخ هرکصندقدنلوا لی یبرعت هللادبا هنون یاب هلتهجوب ردموسرم هرزوا
 ٠ أ یدنلوالادبا هاب افيفخ یدبا راند یلصا ردیبرف هسآرب دوخاي رايدليا لامتسا هلبلق
  ردفرصتم اموهوم یک یظفل ابد ضعبلا دنعو رد ردح هل وقف ربخا لوفو

 "یراصنالارانبدو ردیمسآ سرفرب ( یرانبدلا ) رظنیلف یدنلوا نایپ هدنسهدام هک

 كلاد. (رونیدلا ) ردلوقنم قلوا یا یردپ ردیعپات راند نب ورعو رد هی
 نا هلآ لوش هدننزو مظعم ( رتدلا ) رد هدلب رب هدننب ناجب رذ آ هلا لصوم هل راک
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 ال 8 راندا ردموس م هرزوآ قلوا یدعم ردو مزال 3

 ی اومد دقو رانذلا ۴ الح سا۔الا قو ردح ضم هرزوا قلوا مع ۱ ۱

 ۱ ۱ ) كليا لوخد سروتسد و ثذا 4م رب رومد و كلاه یا ماد 1 ۱ ۱

 ۱ قواف لاط شارتاثو لیقثو یک نیفصاب الم یک یومه كنه رکو مشرپ یاهک ا |
 یاهک ان هناراکتمشع نارا نما كت هحاوخ قوص و لود هسلج نت 1

| 

 زا مثلا مرعه مخو نذار لخد اذا ارومد ماع سد لاقت یک لوخ» ۱

Eهم رالوا لخاد هری رب زسرونسد یرثکا اریز ردزاجم انعمو, هروک هننایپ |  
 رد e كلما كاله یغدوب هدننزو لیعفت ( ربمدلا ) رارولوا عفاو هدکاله

 كن دک روناج یکح هیلبا راکش دایسح و مهکدها یا | روم هوا مهم د لاق

 یستوت هلیسهلوقم ضابو دو هنسبتلموک نوحا ثمالیا مایا و سح یس هار

 اذا دناسلایمد لاقب ردبا افلا هک الها مان یدیص هیرقنوب هک رد هنسانعم كمرو |

 هنیذان ناسح هدنزو نا )ات شحولا دج ال رب ولا هتزف نشذآ
 هلیعا یدنک هبصفق مان مدت ییدلیا انب هدنراپد ماش ردیعما یربق كريما ما
 لس فر صوص# هتعاج دعس نب ةبلع ونب هللا هددشم یا ( یرمدتلا ) ردموسیم

 کر ردندنسانعم لاله .روشوا قالطا ه هیاعو رفو سک او ےئل یرمدنو ردیسا |

 ییمدب رادل ایام لاشب رد زیاج هدر كلا هدنوب ر ,نليتسم هننسانعم درف و دحاو

 بوخ ندنآ هدایند ماع هلثتسانم ويو ردندنسانعم لوخد زسروتسد وب و دحا یا

 ندا لاش و نس ربد امم نسحا اب مدت وام هد رب كعد مدمروک هب وب ریلد و

 (ءایمدلا ) دولوا نوزومو فیطلو بوخ قلوت هعیکچوک اریز ةربفص یا دیدن
 ۱ ٩ یا ازد اش لاق» رولوا قالطا :هويق نالوا ذآ كب یدوم هدنزو اوا

 ۱ لاقي رولوا فصو هتعاج و هب واخ ندا لوخد زسروتسد هلع رو نیللا ةيلقلا

 هدقدمد ضرا هدننزو رکس ( سد ) نذآ ربقپ موععلا یا ءا رسد هتعاجو ءارمد ةارضا

 هشا یدک هبا ردکو تنحم و رهس هدننزو هلعافم ( :رمادلا ) ردیدآ هبقعرب
 كلاد ( یرعدلا ( هن رهسس و هندی ک اذا لیللا ترماد لوقت ردهنسانعم قمزاو

 زر ربآ هللاح هکد ندمدآ ییدشلیا یک یکی رفاچو طلسمو دنن هلي كيمو یه

 سصم هدننزو هنیفس ) هرامد ( قلع ددح یا یرعدل ها لاش روند هیسک نالوا

 قابلادبعو فلخ نب پاهولا دیع ندنیادحم ردیدآ ه رق کیا هدهیدونعم ندنیحاوت
 قشو یغاربط هدننزو طبالع هللا هثلثم یا ( رتامدلا ) ردندنرب كران ۲ نسخ نب

 ( رثمدلا ) روند هیءهود كکرا لواط كبو ولنا كب یمهدوکو رود هری زود |
 . لئا هدرلنو هدنزو رفعج ( رثهدلاو ) هدننزو لج ( رتمدلاو ) هدننزو طبع
 ۱ 38 ردهنسانعم هرابو هدننزو هج رحد ( :رثمدلا ) رونید هی هود كک را لواطو" 1
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 هدننزوهریقن ( ةريقدلاو ) هاه ( ةرقدلاو ) هدننزو رقف هلفاق ( رقدلا ) راربد زینت |
 هبدجاب نالوا رازغمو ارطمو شکلدو بوخ تیاغب هدننزو یزج ( یرفدلاو )
 روندهرلج اغآ نلنید كره یرلقدنای دو رک ههمصآ هدننزو نامع ( نارقدلا ) روند

 رددآهرد رب هدنن رق ءارغصلا یداو هدننزو ناس ( نا رقد ( هاه ردهنارقد ید رفم

 رق نایلوا یرلا تاب الصا بولوا هدنغلارا رلغاط هدننزو هرسود ( :رقودلا )

 اف تابنال لابلانیب ةعقاو تناك اذا ةرقود ةعقب لاش روند هبهصرع قحآ لاخو

 رد هنسانعم قلوط یکدفف فوج هلکلبا راثک | كب یاعط مدآرب هلنیتعف ( رقدلا )

 لفقل هاب ناکمریو ماعطلا نم "التما اذا عیارا بابلا نم ارقد لج را رقد لاقي

 قلوا كانع لحرو ضاب راذ راص اذا ناکا رقد لاش رد هتدتشاتعم قلوا راءرعرم

 كابا غارفتسا یشان ندنفلن وغل وط كنهدعمو یدناذا ناکلا رقد لاقي رد هنسانعم

 فیطلو ناوارف تاب راسو رباچو "للانم ءافاذا لح لا رقد لاش رد هتسانعم
 كلاد ( ةرارقدلا ) منلو رثك اذا تابلا رقد لاق ردهنسانعم قلوا رظنشوخ و

 زد هنسانعم تافانمو تفلاخمو ةمیفلا یا ةرا رقدلاب ءاج لاقت روند هفلیع وق هل رسسک
 هب ىح وق ةغلابمو روید هئداعو بأد شوخانو دب و ةفلاحم یاةرا رقد ام لاق

 هغایاو روند هب هیهادو تفآو مام یا ةرارقد هناف كسلحم هب رقنال لاق رونید

 راولشو رونلوا ریبعت ناموط ال لا رده ناب روید ه وط شا ی اف"

 رد هتسانعم تم وصخ هرا رقدو هتسانعملیوارس روند هب وطتسوا یس هل وقم ریشقح و

 | ربصذ یا ةرا قد لحر لا روند همدآ رود وو دم وصخ یا ةرا رقد امي لاش

 | ىج كنظفل هرارقدو مجرد 5 مالکب یا ةرارق د ییا لاقي روند هزوسشوخال و دو

 روند هوا سسو رد هنسانعم تفلاجم یدو هلیمط كلاد ) ةروقدلا (ر ولک رب راقد

 لاش رود هوط ی یک هدارقد هلن سک کكلاد ( را رقدلا ) نساه روند ید رو رفد

 ما هلیرمنک كلاد ( هرفد ) نالا یا رارقدلاو رورقدلاو ةرورقدلاو ةرا ةدلاسل
 رگذ هدنتخا هعیر هلیرسنک كلاد ( رکدلا ) ردندنیعبات هک ردهنیذا ن نج رادع
 یسهلیف هعیب ر هک دشع د رفظم ۷/ ثيل ندب و وه ردکلیا دابو یک آ هک رد هنسانعم

 رکدلا نالوا ددعمو یرعم یرلم او هللا هلمهم راربدرکد بودا طلغ هدنظنل رک ذ
 ددشمداد هلغغلوا ماغدا هلاد هدظفات فی رعت فرح هسیا لوا ردشلیا طیلغت یظفل
 درج ندضفیرعت فرح سپ ردیمما هبنآ ةبمل هکردیسنج عج كنءرکدویو یدلوا
 كبمل رب صوصخم هس هفاط شحو مزار کدو هلا همم روند رکذ نامه قرەلوا

 كلبا كاله هلیعف درلاد ( ةرامذلاو ) ( رامدلاو ) هدننزو روهظ ( رومدلا ) رددآ
 فوم مهکلها اذا لوالا بابلانم ةرامدو ارامدو ارومد مهرمد لاقب رد هتسانعم

 الث هده راس تاهما نکل بودا رمسفت هلیترابع ریمدتلاک كالهالا یرلنوب هح رک |
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 قشراف هلع كلاد ( یرغدلاو ) هدش زو ی رفه» ) یرغدلا ) ساثنایم سادالا ۱

۱ 

۱ 
۱ 

TPOی ی  

 ٤ 9 شب :e 9 زا ۵ ۲ 1 ۹ ۳ ۱ 1

 1 قمردشراف هدننزو هجرحد ( ةرظدلا ) رونید هنالسرا یریاپ هدنزو رفمج هاف
 ۱ هام اذا ءرشد لاقب ردهنسانعم كل و هلطلخ اذا "یا رغد لاش رد ه؛صسانعم

 4 قلخ هوسو ةسارش یا :رفد هيف لاش رد هنهانعم قلب وځدب و لالشک رس و

 ۱ | دوکذم هلا هوسلاپ رکذ ساللانب یثا ندنلیوخدب هدنزو روفصم ( روغدلا )
 كلاد ( یماغدلا ) قلفاو هانثلا "یس ناك اذا روغد لحر لاش روئید هیسک نالوا

 یا یمائدلا مم لاق ردیعح كن رد هک اب وک روئید هساپ ساب داو لفاسا هب

 ۱ لحاض هدنن زو رفهج( رغظد) ط ولحم یایرفد و یرشد قلخ لاش روند هب هنسن هدب روس

 "یشلاقب روید هیهلسن ول ربک هدننزو رفعزم ( رغدملا ) رددآ هیرق رب هدناع رحم
 لاش ردهنسانعم كمرویفاق هنکوک كمدآرب هدننرو رفج ( رفدلا ) نخ یا رغدم

 هلکشود دروف هبلغ هنیئصف ( رفدلا ) هردصق عفداذا لوالابابلانم ارقد هرفد

 راوخوهیف دودلا عفواذا عبارلا بابلانم | رفدماعطلا رفد لاقب رد هنسانعم قفلتروق

 هالذا ویا ها رفداو ب رعلا لوشو لذاذا لح را رفد لاش رد هنسانعم قوا رهقح و

 | رفد یشاارفد لاق ردتغل هد لینوکس كی از هدن وب رد هنسانعم یلغب هګاردب هنسن ربو

 رجا ( رفدالاو ) هدننزو فتک ( رفدلا ) نتن ىا رفد هيف لاقبو نتنا اذا ارفدو

 رونید ءارفدو هرفد هدنانوم رد رک ذم هک روثید هش نالوا یودو نتنم هدننزو

 هبهبراچ هدنن زو ماطف ( رافد ) ءارفدو ةرفد یهو رفداو رفدوه لاق یک ءارج

 هدنعقوم رازآو منش یثان ندنرلهحمار ثبخ لصالاق هنسانعم هما رونلوا قالطا
 صیصخ# هدعب ردهیانک ندنراربخ ثول ورعحم ثبخ هک یدا راربد راف دای هنمسق هی اچ
 ( رفدما« ) هدننزو باع” ( رافدما ) رونلوا قالطا هبایند رافد كلذك رلیدلیاقالطا

 ایدلا یا رفدماو رافد ما هللانعل لاش ردرهنک كنايد هدرلن و هدست زو رقح

 هدندروپ میاسونب ؛دننزو بارحم ( رافدم ) ردیدآ عضومرپ هدننزو رواجم ( رفادلا )

 ( ءارفدلا ) ردیس هبنک كهیهادو تفآ هدننزو ءارفص ( ءارفد ما ) ردعضومرب

 هلتتسانموب یدنلوا رکذ کها ندشوم هکر ونید هه نالوا هتنم هدتزو ارګ

 لاقب رولوا فصو هبالآو رکسع نالوا عطاس یراهحارد هلفلوا ولساب یرلحالس
 پولوا رداهب ودنت هدتنزو ربنم ( رفدلا ) ددلا ادص ام راصاذا ءارفد ةبيتك

 يا رفدم شیج لاق رونید هرکسع نکفادم ندا عفدو برض ندنرلهنیس ینرب یرب

 زاهفیخت شاو مض هني رب یرب هدننزو رفعج هللا هیقوف یا ( رتفدلا ) كصم
 هک روید هیهخسن لقشم قاروا هچیذ شخلوا دنویپو من هنیرب یرب ینعی هشتعاجج
 ۰ حراش رواک رافد يج راردیا روکم ینلاد اضعبو رونلوا رعبعت رتفدید هد اسل

 هللادا هی یلاد برع ضعبو ردلکد مولعم قاقتشا نکل رد یب رع یسهلک رتفد هکر بد
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 ناغو یحف كلاد ( یغدلا ) شحفلاو سانلا لع ءردنب ناک اذا نارکشعدو كنعد
 شنل اقا بابلام | عده عدد لاش رد هنسانعم عفد كمرویفاف هب وا هلی وکس كەم

 هل رغم رب بوصق یزاغو كفحوح شی واد کشد هدنزاغو نداق هادو هعفداذا

 اهعیص اب داهل تعفرو هن رغاذا یصاا یلح تغد لاق رد هنسانعم قم ردلاق یکجلد

 قلطا رغوهو [ ضدلاب عدالوا نیذعتال ] ثیدلا نمو ةياهتافو حرادلا لاق

 ةأرملا لخدتف مدل ا نم قلما ف ج ٣ مجویهو ا ا : یصلانا كلذو عبص الا

 لاق رد هنسانعم را شد و هسکت و عضولا كلذ ابب عفدتف اهعیصا

 تد لاق ردهنسانعم كليا هيرب هللا ادغد یتجوحۇ هطاخاذا "یاب "یشلاغد

 ت ید لاق ردهتسانعمكمر نما هلیهحو ق ردناق ون ینجوحو هی ادغ تأسااذا اهدل و

 ۷ قم ردشقص بوصق هرب زاط رب ردو هجا وا كاله یدآرب و ه و رااخ هتعض را اذا یصلا

 تببلان صد لاقي رد هنسانعم كم رکو تام یتخ هطغض اذا هد لاق رد هنشااغم

 رد هنسانعم كلبا دایقنا رلنیتعف ( غدلا ) تبث ریغیم مهیلع مقا اذا مهیلع د

 نعد لاق رد هتساتعم قلوا یوحد و رلسدسا اذا عبا را بابل نم | رغد ه ضد لاق

 بوط هرزوا هست رب 1 د ول هدنزو ی وعد یرعدو رغد و هقاخ ءاساذا لح)ا

aمکقا ادا یرغدو ۱ رغد مهم لڪ رغد لاق رد هنسانعم كلبا موه ندر بول ۱  

| 
 a لاب یرعد لاقن و نی تیبا ربع نم مهیلع

 اشف ar مهوسلتالو * دتش مهیلع اومه ۱ ی عب مهوفاصتالو مهیلع اور دا يا

 . ر واط بوزود یالا یرلن 1 بودیا موه یک همام ندروغارپ دتعب هرزوا اودع

 ىع یرغد یتمالعو راعش را عف كنیغو كيم ) ةرغدملا ( نس هيهربو نادیم هغلخا

 ممد ٽعق و لاق روند هکنح دن دش ودن قس هَشراق نالوا موعه و و هلج ندر ۰ رکیدکی

 یف هدننزو روفصع ) رو رغدلا ( ی رغد اه راعش ضوضع برح یا ةرغ دم

 "ییشرپ هدننزو هغ ) ةرغدلا ( روند هب هڏ ضنا رع نالوا شفنا ندسايقو دحب

 )م رغدلایف عطقال ]| هنع هلا نظر لع ثیدح هنمو ح راشلالاق رود هغلا بوق

 10 رغدلا ) هرلتخا 1 یشلا لع هدر عفدب سلتخا نال عفدلانم یهو دسلطخا یا

 :Salat ج 3 یار غدم نول لاق روند هکنر تشزو دب هدننزو مظعم

 ندشف ر و رغاد نب ریغص و ارخاد یا | رغاد | رغاص تبهذ هل لاش رد هنسانعم ریقح و 1

 ( رفغدلا ) رونید همدآ .رفجوقجا هدننزو رفعج هل اهثلثم یان ( تغدلا )رد هسکرپ
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 19 كشو NEYSE o ردنکل رکو اف دوخاب
 1-۱ | روند هفامتجروک ناهفج یشنآ هدنزو رجا ( ےعدالا ( 7دی روند هحاعا

 5 1 هدننزو ۰ رم ) ء:صسدلاو ) هدنئزو هاتک ( ةراعدلاو ( هدن زو هما رک ( ةراعدلا ) | ۱

 | ةداعدلاو سماك عدلا لهانم وه لاش ردهتسانعم تئابخو روشبو قسف هدرانو |
 رول بوپ هدننزو فک ( یهدلا ) مشلاو ثبللاو قلا یا :یعدلاو ةراعدلاو إب

 هشت آ کرونبد هنسهاوقم نوطوا لوشو یدئوا رکذ هکرونید هنوطوا نالوا
 ندقبارح ضعب هلوا یک وکسوک هلکدردنیوس نیزسقناب ېک کرک زونه بونوق ااا
Eروید هنیدروف ج اغا هلی كلاد ( شدلا ( یک ءایشا هتل وس منو هدزرپ شهقج  

mes 

 جا ندیروف ینراتضح مالسلا هیلعو ای ىلع رب فاسو ید ن كلامو: 1 8

 رونید هراهود لوش ( ةيعدلا ) ردفع هللا همجم لاذ ردیمسا درجات نوا
 هنس هلق بعک نب ثرالا ونب بوخای ردرلب وسنم هروفپ سنج هریک ا رب مان عاد ||
 نالوازغوط یخآ ( عادلا ) ردرلبعشنم ندهسک مان سامبا نب عاد هک ردرلبوشم ا

 مچ كنءیعادو حاقلا لبق تناك اذا :عاد ل لاقی رونید هنجاغآ رخ |
 رونید هب هباعو رفو مش هدننز و روفصء ( رو یدنآ ) رد سایق رعغ ا رهاظ رد ریعادم ۱

 رولوا روکوف هکرونید هننول كروناچ یرلکدید لیف هدشنزو مظعم ( دملا ) |
 ١ ردفلوا فص و هدام یاضتقم هک رد ح راس رونید هول نالوا رتدب و حیف اقلطه و ۱ ِ#

 خوسم یسهرهجو یول كنهسکرب هدننزو لعفت ( عدتلا ) هوا لج هیهغلابم رکم ۳
 ایس اعقب" عقبناذا ههجو صعدت لاقي ردهنسانعم كفلنیکرچ بول تیانف یک ۹
 هقلخق لاق ردهنسانعم قلیوخد هلیددشت كنارو ىحف كلاد ( ةراعدلا ) اریفتم 9
 ) صادلا ( ردصوص# هتعطو یوخ و هروک هننای كحراش .وس یا ةراعد ۹9

 یا سماک عدو عاد دوع لاقي رونید هیهتسارک رکو تسسو كروج زتمزوآ أ ٩
S|روند همدآ كبو قجا هد زو رفعح هلا هثلشم یا ( ثعدلا ) “یدارارخغ ۱  

 رثعد لاش ردهنسانعم كليا نارب و بوق یانب هدن زو هحرحد (ةرغعدلا | 71

 1 هکرونید هنوح لوش هدشنزو روفصع ) روثعدلا ) مکو هم دهااذا ضوخا ۱ ۱ ۱ ۰ "۷

 ۱ 1 . یلقن یرکسعو ةريثک من یا روثعد هللاقب رونید هی»ربثک من روثعدو هلوا شکوچ :E ۱ . ]| بوللهنخر لوق ىلع هلوا شماغاوا فلکت هیتهج تفاطلو هسدنهو نسح هدنسانب |[ ٠

 لوش هدنلزو لح هل رسک كلاد ) رعدلا ( رد داتا ٹرالا ن, روثعد هرزوا 5

eپارخو مده یک جرم لد یرلهنسن ینیدارغوا هکرونید هیهود كکرا اناوتودنت  
Ke۲  

 تفخهدننزو هج رحد ( :رسعدلا ) یش لک رتعدب ددش یارتعد لج لاقت هلوا ردا 1 ا

 3 . مانشدو ۳ هرزوا هکر هدننزو ماش رحا ) راكنعدالا ( رد هنسانعم تعرسو ر گ

 ۳ ماع اردنا اذا شعغلاب مهیلع نالغ رکنعدا لاق ردهنسانعم قلوا رکرش كرهدیا ۱ ۳ ۹ ا
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 رفظو هدناف یکی یدنید هللا تسد ردبکم ندرو هللا تسد هکردب رعم ندیسسراف
 تحاص یسک دو بولوا هترانعم ددعکیو بولساو هدعاقو لاع دنسمو ردصو

 هدعب ردشلوا ققصم هلتسانمو قالطا روتسد هربزو هزتفد هلغلوا هن رلاتعم تقایلو

 بیرعتو یک یرلکدد روجنک رایدد روتسد بودبا دم يواو هلجازمو فیف
 هدیسراف هدهنسانعع تزاجاو نذا روتسدو رلیدد روتسد هلی كلاد بودا

 هدفلاطم ةيشاح هجرت همس رو ردینبم هنشدلوا هلبا دب تراشا تزایپا انداع ردلیهتسم
 ریکلا ریزولاو یسراف برعم هطباوض و كلا نیناوق هيف عج ىذلا رتفدلا روتسدلا

 هدنحالطصا موح لهاو ردقفاوم هشنرابع ساللا لاوحا میجق عج رب یذلا

 رولوا قالطا هزنفدو هفت یرلکدلیا دیق هلحا را بک اوک باسح كنهنس ره

 روند هابهر ةعموص و هنسانعم هب رق روید هب وک ہل ,عف كفاكو كلاد ( ةركسدلا )

 هدنجا هکرونبد هئویپ لوش صوص هنسهفناط جاعاو رونید هبهیوتسم ضراو
 هد هب هدکیم ردب رلک دنیا ریبعت تابارخ هک لوا یهالمو هافحو كنحو بارش برش

 هدنهروحو هدنلکش یصق هکروتید هتراعو ءانب لوش ضعبلا دنعو رونلوا قالطا

 هدهماقم یجتکیا نوا كنیریرح هکرید جزم رولک رکاسد یج هلوا لقشم یتوی
 قللوا ینعع روخام هرکسد هرزوا یاب كحارمش هلطاب هدننرابع ةرکسدلاق تداف

 هکروند هني رلک دد شوراو هدنفارطا هعلق كاذک رونبد ب هناخهو هنابا رخ یرک دید
 ہرے نکل ردقحهلوا شوراو هن یدارم كفلوم سپ ردلقشم یوو تالحم
 هرقرب هدنساضق كللا رهن هركسدو یهتنا ردشمالوا مهفنم ىسانعم نادنح كنمیشت

 كاذک ردنداروا یزکسالا نسا نب دجا نب روصنم ندایدا یاسر رددآ

 ردنداروا نورکب ن دجا یش .یادغب بیط> ردیدآ هیرقرب هدنب رق نابا رهش
 ردنداروا هرج یا نر نابا ندیدم رددآ هب رقرب هد طساو هلا دادغبو
 ییاور عاطقلا نا هدننزو سود ( یصودلا ) ردیدآ هب رقرب هدنساضق ناتسزوخو

 هناي كحراش راصب یک | بوازواو بوت هدنفلارا نیک | هکردیدآ تابنرب هرزوا
 هنهف كليك هل رسک كناطو یحف كلاد ( :ربطودلا ) ردقح هلوا رس ود ةو

 هلیعف كنيعو كلاد ( یعدلا ) هنسانعم هنيفسلا لئثوک روشد هتمود دوخاپ
 رولوا ردصم یدو داسف یا ید هيف لاش رد هنسانعم یهاب و داسف

 لاق ردهنسانعم كو ناه بوی ولع هلغل وا ضارب دوخاو شاپ نوطوا

 بویقج یثتآ كغامجو دقت ملو نخدا اذا مبارلا بابلا نم اد دوعلا عد

 زد هنسانعم ثبخ و روغو قسفیدورو ۸ اذا دنزلا عد لاق ردهنسانعمقلوا روک
 ندنغلشاپ هک روند هنوطوالوش هدننزو درص ( یدلاو ) هدنزوفک ( یدلا)

 روئسد رف كلاد ید رد رهتاسد يج رد رعد یمن زوتسوو رولوا یرا من
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 ۱ كلاد ( رزدلا ) ردن وسم هدنسهداع ردهد ( نیردهد ) رددآ عض ومر بس هب
 ]| بابلا نم ارزد هدزد لاقي رد هنسانعم كليا مفد هبنوکس كەم یازو یھ

 | هیلفلا بشاشک نب دجحا ردیدآ مضوم رب ہل ہک كلاد ( هرامزد ) هعقد اذا لوالا
 ردهنسانعم قمحاسو كم رود هدننزو مسک ( رسدلا ) ردنداروا یرامزدلا یفاشلا
 لاقي ردهنسانعم ققاف هنواو هنعط اذا لوالا بابلا نم امد عراب هسد لاق

 همد ىش وه ام :اکز ربتعلا ف سیل ] ثیدخا هنمو حراشلا لاق هعقد اذا همس
 نی یکو اهعماچ اذا اهرسد لاقب ردلبعتسم هنسانعم كلبا عاجو هعفد یا [ رضلآ
 راسدلاپ امصا اذا ةيفسلا ممد لاقب ردهنسانعم لق راوتساو حالصا هللا راسد

 هش دا اذا هیف راسدلا یسد لاش رد هنسانعم قثوص شک ! هليا روز هب هنر و

 رووا قالطا هعابلنا بکر دذوخأم ندنسانعم عاج هدنزو رئم ( معدلا )ةوقب
 پاتک ( راسدلا ) انب عاج یا معدم لجر لاق رد ملک هيسهین تل آ هفلایم
 بولیکو ندفل هکر ونید هلط اله + لوشو هنسانعم رام روند هسک | هدنزو

 كنبزکد برع رولوا راوتسساو بیرت بولیاچ هیرب یرب یرهتخم كنيک هلکنآ
 هیت رولک رسدو هيض كلاد رولک رسد یجب رد هیوا یرلیک یرلکدتبا ریبعت واد
 نکر روب هنسانعم 4بفس رود هب یک ه رولوا عج ندتسهک .ءایمد ل ىط سدو

 لکیهلا مظعو نامزید هدننزو رهوج ( رسودلا ) نوهکیدلیا عفد هنواهنوا وص

 هنعهبح نالوا لصاح هکر د.دآ تابرب مسودو ردهرسود یینوم روند هیهود لک را

 یادغب هک ردب راک دد رادوج هدکرت هنادو هلیسهدش كلونو یرک كناز رربد ناز

 ردظ وملقلوا فرح ندرسود رادوح و رارید الو ناب هدرارپ ضعب رب هدنغلارا

 ددشو تو ردیععا یال او ىركسع هصاخ كرذنم نب نامنند ع ءارما مسودو

 هجولد هکردیعسا ناوزو روند هبهنسن مدق شلاق ندامز یکساو رونبد هالسرا

 ردیسا كنآ ربو ردک اردادسفم ندناردخم رولوا هرجا یادفب ردهنسن یرلکدید

 يد لوا رکذ هکردینوم كرسود هلیاه ( ةرسودلا ) روند هرکذ قلقمو یریاو
 سودلاّو ) هدننزو طبالع ( مماودلا ) ردیرب یتفتج هدعآ هکردهنسانعم هفضعو

 روند هیهود ددشو دننو یریا ( یارسودلاو ) هدنزو یرهوج ( یرسودلاو
 (روتسدلا ) ةعبرس یا ةرساد دقا لاقت روند ههقا هداورو تسح ( ةرسادلا )
 نالوا راوخ هفولعو كنب رح یریم هدنآ هکرونید هناوید رفد لوش هلی كلاد
 لیصحم یربم هلتعج ارم اک | هکیدتبا اضتقا هلفلوا موسمیرلیماسا كنسهفناط یرکسع

 كفل ومیکیرارتفد كنیدنفا ینیما رتفدو رادرتفدالاح رووا ظنت هفولعو هفیظوو
 نیطالس هل رد هموقرم فئاوطیدام ندتعاج هدنلوق تاعامحل ةلوعملا هحلا

 هحیوا ررب هرزوا یتملصم یاضتقم كنیربره كناهج بارا راسو ماکحو ةالوو
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 هلاک ےک اددش دتلتف اذا لزغلا یا ةراردل ة لا تردا لاش ردهتسانعم كکو
 ردهنسانعم كليا ناور ی کیک یدوس راوط ولدوس و هنارود ةدش نم فقاو

 :یملا ردا لاش ا كجا تي رحم یهنسن رو اهسل رد اذا ةقالا 2 لاق

 رولو | لاعتسا هنتتانعم قم رومی یک راغاص دوس ندا ځرو هک ح اذا

 رکذ هکدتن ردردضم هدننزو ریما ( ریردلا ) هّتلح اذا بالا زا ترا لاش
 هاد كالاچو تسح لوق لع یوقو دنوف یماداو قیص یسهین ریردو یدشوا

 روبص ( روردلا ) اعیرس وا اردتقم قلنا زنتکم ناک اذا ریرد /سرف لاش روشد
 دورد قان لاش رولوا فصو هناوبح نالوا قوح یدوس ( رادلاو ) هد تازو

 مکر رولک ررد و لنت رولک ررد ییج رورد لبا لاش و ردلا رشک یا راد و

 یصفو یسهدش كنارو یعف ك رالاد ( یردودلا ) هدننزو رافک رولک راردو هدننزو

 روند هیسک نالواودنا هطلوا هوا یرب اعاد بحوم یو هد وهی هدنزو یریپب هلا
 رونید هبیشک قاشط هبدو هجاح ريغ ف حو بهذ یذلا یا یردود وه لاقب
 هن لار هنن رب واو ) یرد ردلا ( روند هیشک نوزوا یرهیاخ و هنسانعم ردآ

 یدوس ردمما یکكن او هدننزو هلحم (ءردشلا ) ردهنسانعم یردود هدننزو یر

 قحوح هدبننزو دهده ( ردردلا ) ردهلعفت یزو روند هفقفآ قوح كب ندهم
 رشید كاذک مدقم ندرت لوق يلع رود هرار كج هت یرلشید "نریم

 لبقت ۸م یا * ردرد فیکفرشاب ینتییعا * لثلا هنمو روند هنیرارپ هرکصن دکدل وکود
 ینع, دونید هشید نیکسک هلنیتض رشا اربک كرد راد تدب دقو فیکف اباش تا

 هلکل وکو د كرلشید هسیا یدش لدیشلف رحاع هدماکنهینیذلوا نکسک كراشد یب نس
 رپ هسیا یدعش دا نايا اغصا اعطق داش راو یدنب نکیا چک دارم قدلوا رب

 دارا هتسهجوز هنسک رب يرو لثم كدلوا ینفتسم نین هحعز قالوا
 هدنطسو كنایرد هدننزوروفصع ( رودردلا ) نلواربغتم لاثماو ردم لعف هلکلیا

 هنکح وکو بادرک هدیکرتو یس راف رود هرب نالوا هرزوا نایلغ و شزوح وص

 تعقو لاش زلوا صالخ یک نشود هیاروا هلغلوا یتتروج روللوا ریبعت لاق
 مست الف ساسالا ىف لاق هّوام شی رضا طسو عضوم وهو رودردلا ف ةنيقسلا

 ردا رطخ هکرددآ كزاغو راطرب هدناع رع لحاس رودردو هيف تعقو ةیفس
 یتا كنهدوک ندکلزوس هدننزو لزلزت ( ردردتلا ) رربد ید دسالا مغ هرب یشیوا
 هل رلز ( ةردردلا ) تب ,طضا اذا همحلا تردردت لاقش رد هنسانعم كمرئد ردرد

 اهک ال اذا ةرسلا حلا ردرد لاقي رد هنسانعم كلم وک ئیش رب مدآزسشید هدننزو

 یا راد ردلا تم 1 روند هنن زاوآ سوک و لبط هدنب زو رار ) رادردلا ) ۳

 ستم ر رد راک دید جافآ هراف هدیکرت ردیدآ رج ربو لبطلا توص



 نل یا ةرد تاذ دا لاقي رونید هدوس یخدوب هیرمک كلاد ( ةر دلا ) ردندمبار
 مرد را ام لاش روسد هلآ ند هم ب ول وا قوح دوو رولوا مس | هر د و

 ین هک روند هكپش یرلکدد هروط di رغ هدیکر هردو کز الس یا

 s24 یدو ( راردتسالا ( رووا قالا 2 هسا رف زردا برما هلکن آ یک

 قلوا بلاط هبهکن یو شک اذا نیلا ردتسا لاق ردهنسانعم قلوا ناوا ف دوس
 رولوا شلوا بلاط هبل رد هک ایوک رولوا رییعت كينسوك هکر دلبعتسم هاب
 ال کس كب . هلیصف كلاد ( رردلا ) لعفلا تدارا اذا یرعلا تردنسا لاقب

 ادع اذا ار رد سزفلا ر د لاش رد هنسانعم كم کس 4 رهسو قفر لوق 8

 بارع ( راردلا ) ردذوخأم ندنسانعم نلرد هن انعم و الهس اودعوا ادیدش
 راردم باص» لاق ردفص و ها ندیا بص رثک رطم ردهفلام هين هدشنژو

 ندنسانعم ءایض هدنزو ربما ( ریردلا و رادلا ) ريثكلا رطلاب ردي ناك اذآ

 یا ریردو راد وهف جالا رد لاقب روند هش نالوا رادایشو هدنآ ردرلفصو |

 عج هنسانعب ریطع ول ول روند هنس هباد وحا دوی هی كلاد ( ةردلا ) * یم

 لیس هين ماس ثنوم عج رولک تاردو یک فرغ رولک ررد ینیص ۱ یتیص عجو ر رد زد یسنح

 نالوا هنسانعم ءایض وبشا رد راهیاحت هکر ديما یر ربف كن هلس واو كبهلوا هردو |
 هرد نالوا هنسانعم وحاو رد ذوخأم ندنسمادل راب كدوس هرزوا روک ذم هحو رد

 هک وک نالوا ناشخردو ینارو هلی كلاد ( یردلا ) ردبعشنم ندنسانعم ءایض
 ردزباج هلیئالث تاکرح" كلاد هدنوو "ینم یا یرد بکوک لاش رولوا فصو

 هزمهیس هک یردو ردشفلوا تبسن هرد هدایشو افصو قنور هک ایوک هک رد حراش
 نیلف فیسا یردو یجنا یدن وا ناب هدنسهدام ارد هک تن رووا لاعتسا هد ها

 رد هلیش رط هییشت دوخاب تیردصم یانعم دوخای تسن هرد ردنرابع ندنسادل راب
 هنسهداچ كلوب هلنتخف ( رردلا ) هفارشاو هل الت یا فيلا یرد نسحا ام لاقت

 دوس نلیغاص ردیرب نالوا راوه یدازوا نوزوا نالوا اکیا هکروثوا قالطا

 كن هباخ تیبلا رد و هدصقیا قی رطلا ررد نم كاس لاق ردشمل وا هیشت هنسهتشر

 ییدسا كلي خرا رردو هتلابق یا یب ررداتب یب لوقت رونلوا قالطا هنسوش رق

 مالعا را یحف كلاد (ارد ) امبهم یا غرلا ررد ىلا هح و لاق روید هنس هب رڪ

 و هلبهف كلاد (ةراردلا ( ردیععا كنلوک وص رب هدنراید ملس وتو ردندلاجر

 هدنکش هيلا كحوک رلردا رببعت نامرک یسهفناط نار هک روند هتل آ یرلکدربکا
 ا یقوا هلك كنءهزمه ( راردالا ) رارربکا كوب كرهردنود هدلا ردهنسنرب |

 لاق ردهنسانعم كمردتا رود هدرزوا كنغمرپ شاب نوعا ضع هبیرتشم قوا |

 مک بوریکا هدهروک ذم :رارد کوب و رفظلا لع هرادا اذا راردا میسلا ر دا
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 E ین ی یه مس ام نا

 لذا اذا هرخدا لاقب ردهنسانعم كليا لالذا و ریقح هایسک كتمزمه ( راخدالا )
 هب رقلا رج د لاش را دا قمردل وط هکر دیفدارمو هدننزو هرچند ) رجخدلا (

 اا ىلا رج د لاقب رد هنسانعم قمالقص بورو بوروآ ی هنس رو اه"الم اذا

 لاش ردهنسانعم تاذو سفن هیددشت كنارو یحف كلاد ( ردلا ) هاطغو هزنس
 ندرخآ "یش كئبشرب هداموب هروک هنناب هد راصبكفل وم سفللا یا ردلایرس لجر

 سافا ید .هدنتسانفم یا ق تارطضاو تک رس ردو وم 0
 قالطا هدوس ردو یهتنا ردبعشنم ندنآ هراس "یناعم هلا راهقالع وب رونلوا لابعتسا

 ردصم ردو ردردصلاپ هيمو هکر بد حراش اهل یا ةقانلا ردررع لاش رونلوا
 اذا الا و لوالا بابلا نم ارد نبللا رد لاش 4:سانعم قلوا قوح دوس رول وا

 بوخ لع نالوا رداص ندمدآرب لتس انم قلوا ضحمو فرش هدنناذ دوسو شک ۱

 ءارح ینعب هلع یا هرد هلل ءاعدلاو حدملا ف مه وق هنمو رونل وا قالطا هن وکی راو

 زا یافاکمو ءارج هلغلوا نوریب ند هیرمشب :دهع تافاکم هدنلباقم روبزم لمع ینعی لع
 ىلع ینعی هلعاک زال یا هرد ردال مذلا ف لاقیو ردشفلوا هلاوح هنازاحا بر

 انو وشن یک کر کت ابل رولواردصم كلذک ر دو رداعدد هکردکعد نوشواولربخ
 ارد تانلا رد لاق ردزاجم هکهنسانعم قعشراص هنیرب یرب هلفئوا ناوارف بولوب
 هقانلا ترد لاقب رد هنسانعم ققفآ بوریو ی ک کرک یدوس راوطو فللا اذا

 هنسانعم ققآ بویمروطرت ندندب هدننزو روهظ روردو ردو تردا ینعت اهسلپ
 لرد رطلا ءاعسلا ترد كلذک لاس اذا اروردو ارد قرعلا رد لاقب ردلعتسم

 كرازایو ردشلوا یدعتم هللا اب هدنو و هدقدلوا بصنم لیراه لیراه رومی ندتولب

 ۱ قفن اذا قوسلا ترد لاقي ردلمتسم هنمانعم قلوا جبار كب یسهماعسو ع
 اذا *یشلا رد لاش ف ردلعتسم هنسانعم قلوا یو هنسن رب و اهعانم .

 هکردهنسانعم قلوا رود لیرف لیرف یک کرک هرزوا قنرط قوا روردو نال

 ررردنود رف رف هلقمرپ شاب عاص بویق هرزوا یغنرط كغمرب شاب لوص ینجوا
 ارورد مهسلا رد لاقب راردا نوحما تارا ه«یزبشم ینتماقتسا نسحو یشالص

 ا ايفا ردهتسانعم ىشا لزا لر هی رو طلا
 كراهنسن یسهلوقم تارایط و تهنغو جارخ ردو ءاضا اذا حارسا رد لاقل یک
 وا رک اذا ارد ج ارا رد ناق ردلبعتس هنسانعم قلوا ناوارف یادزاو

 قفل بولک دب رب «رکصتدقدلوا غش یم هرهج بولوا هتسخ مدآ رب و
 حالا ردو نرو زلا نیبابلا نم راد و رد كهجو رد لوقت ررلیعتسم هتسانعم

 ندرداوت لڪ كسع فوم هح رک هکر ید حراس ةلعلا دعب سعتاذآ 3 ردات وهو

 باب یک یسهین لع لم هکلب هل وا ردا هک ردلکد ند لا باب نکل یدلیا دع

 یا ۲١
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 ۸ و یو همبلع هدنزرط اا ۳۳

 | همناب دنا بوبوف اکا یمن رلینکا ءهداوا زوڪک زوک یک وکزوس و
 | ( رجدلا ) رولک ۱ بولیکود دالرت نیلا من هکدنک هوا یر یک یراق ۱

 راج اذا عبارا بابلانم ارجد لح را رد لاقب رد هنسسانعم قاوا ربع نیت ||

 و نو اوج ره ادا ساثلا رخ د لاقب رد هنسانعم قوا هدروشوج سو ج رھ ۱ 1 7 1

 (نارجدلاو ) هدنازو سکش ( رجدلا ) رکس اذالج را رجد لاف رد هنسانعم قاوا 4
KKیراکس ر ولک یرحد و یراجد يج ردرافصو ادد» ر وا لم "یتاعم هدن زو نا 4 4  

PFلوفت روند هفلوک ارقو رونید هغاربط هدننزو روفیط ( روغدلا ) یک یرکسو  
 رولوا فص و ثفلابم اضعب هروک هنناپ كحراش همالظ یف یا لیلا روج د ق هتج

 ا

 لاقب رودلوا قالطا هبهنسن زوب قتمارف کئر روج دو مظم یا روید لیل لاق ۳
 هنسیلارق كننيغب توا قلقوج شء.دوق و داوسلا لا براضم رمغا یا رود یش

 لبح لاش روید هاب هد تسسو كشوک هدنن زو رفتم ( رحدنلا ) روتلوا قالطا

 نالپروف دیو رکو یاد ر اچ همصآ هنیرزوا هل رک كلاد ( نارجدلا ) وخ ریا رحدنم - ۷

rلحرا رحاد لاق رد هنسانعم قجاق هدننز و ه4لعافم ) ةرحادملا ( روید هراقایا 1  

 ثكلیا داعیا و درط هدسزو روهظ ( روحدلاو ) هدننزو رج ( رحدلا ) ر واذا |

 ا ف ةد و هدعباو هد رط اذا ثلاثا بابلانم اروحد و ارحد هرحد لاش رد هنسأانعم

 (روحدلاو) ( ر >ادلا ) هعفدا یاناطیملا اع رحدا مهللا ءاعدلا هنم ورد هنسانعم كلا

 ( :ردحدلا ) رد هثپ رلانعم عفاد و دراط ردفص و ندروک ذم یانعم هدنن زو روبص

 هدننژو ج رح دی ) ردح دلا ( رد هنسأانعم قلراو هکر دیفدارمو هدننزو هجرحد

Î( ةرجدلا ) ج رحدتف هحرح د یا ردحدتف ریا ر ردح د لاق ردوساتعم را  

 (روجدلا ) اه الم اذا هبرقلا رجد لاقن ردهنسانعم قمردلوط هدنزو هجرحد |

 كنهمض یاخ و یصف كلاد ( رادخدلا ) رددآ كجوب كحوکرب هدننزو روفصع

 بوت هیلعو ءاج لاقب رولوا هايس دوخای قآ هکردیدآ شاقو بو دیشجرب هیوکس
 هروک هننای كحراش ردپ رعم یسراف رادتفن دوساوا ضیا بوت وهو رادخد |

 لصالا یف ردقجهلوا هماجو یاہو فث راچ نانلوا ج سن یللقو ىلقوبج ولهراق ولق ۱
 نالوا روصم هروک هننای یناغا بحاصو یدا 9 هنسهدیشو یهاش تخم |

 (ةردجخدلا ) هتسانعم تهذ روتوا قالطا هولا رادخدو ردقحهلوا لاو بو |

 اذآ "یا ردخد لاقت ردذنسانعم كلا نرزو بهذم یهتمنرپ هدنزو هجرحد |

 ردهتسانعمقلوا لیلدو راوخ هلنیتعف (رخدلاو) هدننزو روهظ ( روخدلا ) هبهذ
 دو رفص اذا مبارلاو ثلاثلا پابلانم ارخدو اروخد رخدو لجرا رخو لاقي

 زب ع س + ۱4
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 | ارد سورد نب [ روند ترس امن هرکی ول هذه اوت ] تی
 ردلعتسم هنسانعم قفلقاربپ ج اقا روئدو ارایش ةع سس سفللا رولدو ام هوااو

 ینادقوح هنسنر و قروا اذا اروئد رجشا رثد لاق ردا رائد سلت هک ایوک
 دماج و مدو اذا مس را رد لاق رده زلئسم العا و وع هک رو قاوا

 ر دلت هنس انعم e قو نا اذا بولا راد لاقب ردلعتسف هنسانعم كفل رک

 را هلکیکسا هنسن رب یجدو هدنزو لاعثنا ) ناف كب الآ ۳: یدص اذا فیس ا رد لاق

 هدننز و ر ویص ) رو دلا ۱ رب د یگ مس را ردنا لاقت رد هنسانعم قلوا وع یاشن و

 هرزوا تفلا و سنا هلسانو *یطب یارولد لجر لاق رونند همدآ نکتشواو لبن
 مزالم هبوقوا هدراراننک و هدنسهناخ اءاد جراح ندنسهباثم مدآ و طقاس بویلوا

 لماح یار ولد لحر لاش ردزوخأم ندرابد هدانعم ییا و و روألوا قالطا ها

 ردهنسادعم لفاغ و كلاه یارتاد رساخلحر لاق ردهثسانعم كلاه ( رتادلا ( موون

 لاقي روند همدآ لفاغ یدو هد زو زنبا ) ردالا Ee aE فیس لاق

 ارو لمفت ( یدلا ) ردلسفم یوهتم,ترشا لفاف یا رداو اد لو
 قعش هیشید كکراو هب لّقْسا اذا بواب ردت لاق ردهنسانعم كروب ه هماچ

 بو رهص هرزوا بوکس و اهوسن اذا ةقانلا لعفلا ردنا لاقن ررلیعتسم هنس اید

 ) ربدتلا ( هبکر ف هيلع بْ و اذا هس رو لح.رلا ۳ لاق ردل سم نداق تكغ

 .نوهکیدلبا تشرد ینلعاق رونلوا قالطا دصقت رککو نوأم هدننزو کن دف

 ناسلوا .سلت هرزوا راعش هدننزو باتک ( رائدلا ) نوأم یا ردم تالف لاق
 یک دازاو هط وفو كلم وک رونید هسابل نالوا سام هندب دا روند هب هماجو بوت

 توقاموهو داند هیلو هاج لاق یک ناعفقو نویز روند هال ت ۲
 براو یباتلا راثد نإ دیزو یطلا ناطقلا راثد ردندیماسا راثدو بالا نم راعشلا
 ینادقوح هنسنر یخدوب هدننزولعافت ( رئادتلا ) ردراثدم راد ولغواو راند نب

 (رثدلا ) مدق اذا مسرلا رثادن لاقب ردمزلتسم یهابتو وح هک رد هنسانعم قلوا
 رونید همدآ ندا مامها اعاد هدنتامرو راع و دیقن نسح هرزوایلام هل سک كلاد

 كنءزمه ( راتدالا ) هب مایقلا نسح یا لام رثد وه لاقب رولوا راثد هنلام هک ایوک

 دا لاق ردهتسانعم قغارق ربثک لام هدننزو لاعتفا هلیرسسک کنءددشم لادو
 ینساو یدنک شوق هدننزو لیعفت ( ریثدتلا ) لالا نم ارثد یتفا اذا لجرا
 زاس هدزوا لوتقم و هشع صا اذا رتاطلا رئد لاقي رد هنسانعم كليا حالصا
 .دضن اذا لوهجلا ءانب ىلع لتقلا رثد لاق ردلمعتسم هنسانعغ قمی راشاط نوجا
 هلنیتعط ( رجدلاو ) لينوكس كيجو الث تاکرح كلاد ( رجدلا ) رخعا هيلع

 ناپص رلیعفچ هلیئالث تاکرح كلاد رجدو یک ءاییول رونید هب هل رک وب ندنابویج
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 ردلکد لوقفم اضتفا ب نکیا عورثم ما قالط کەن رولوا دازآ ھبلوسح درا
 ثیدطا رد لاقب ردهنسانعم كلبا تیاور و لفن مخو مالک رب ندهسکرب رییدنو

 ماجن ارس كنهدام ر یندوب هدسشنزو لعش ( ردشاا ) ,رغ نه هثنو ءاور اذا

 هلوفو هنفاع یف رکفتو ظا اذا مالا رب لاقب ردهنسانعم كلبا رکشتو هظحالب

 لدافت ( ربادثلا ) نآرفلاق هب اوبط وام اومهفع زفا یا [ لوقلا اوربدپ زفا ] یلاعت
 اورادت لاش رد هنسانعم كلبا تفلا و تی عطف ند رب یر )هک هن هد زو

1 I 

 دض هربدتسا لاق ردهنسانعم كلئوب هک ردیلباقم لابقتسا روناوا ریبعت كمروج
 لاثب ردلبعم هتسانعم كل# هدنرخآ یهلنن یکیدلعب هدلوا سوم رو هبقتسا
 نمالاق ریدنسا ساسالاق لاق و هردصیق رب ملام هیفاعق یأر اذا سالا ریدتسا
 رد هنسانعم رانیتساو رابتخا و هلواق فرعب ملام هرخآق ف یا لبقتسا نکی ملام

 كنیردب هیفرب ندنصهسق دسا هدننزو ریبز ( ریبد ) هرباتسا اذا هربدتسا لاقب
 هد زو هنیه> ( هریبد ) ردسقل یدسالا ورق نب بک و رد,دآ راج رو ردیم-ا

 هدندروب یسهلبق لیذه هدننزو ربص ( زیدلا تاذ ) رددآ هیرق رب هدنساضق نبر

 صوصحم هناضلبق یط هللا ءاچ هدننزو ربص ( ربد ) رددآ كنسبقع برص رپ
 هدنساضق رواسب هدننزو ربما ( ریبد ) ردیعسا غاط ر هدنفلارآ كغاط ییا
 نایلس ن دمع و یربیدلا فسو ن هللا دبع ن دمع ندیدم ردیدآ هب رق رب

 ردیدآ هب رق رب هدقاع هدن زو اخاز ) یرببد ) ردداروا یدح كندحم مان ناطقلا

 ردندار وا دابع ی میهاربا ی ھا ندنیدح رد هب رق رب هدنع هدنزو لبح ( رد (

 یدنکلا سيق نإ ةلبج و ردیفل كنهسک ما ىدع نب رج هدننزو زتبا ( ردالا )

 كنالپ عون رب هلیسهینب رغصم ( رییدالا ) رلیدلیا دع ندیاحا ینوب رلضعب ردیقل
 وه سیل لاقب رد هنسانعم هنوکو لکشو تباب هدننزو رونت ( روبدلا ) ردیعسا
 كهددشم یابو ىح كلاد ( هب روند ( هزوهبرض نم یا هرودالو نالف حرش نم

 هلییوکس كنهثلنم یا و یحف كلاد ( رتدلا ) ردیدآ هدلب رب هدنبرق هبربط هی
 لام لاق ردردعم لبصالا ىف ارز رد ربارب يجو هو یدرقم رونید هلام قوح

 مو یا راد هبوف لاقی رونید هریک هلنیتحف ( رتدلا) رثد لاوماو رثد نالامو رثد
 (روئدلا) ردیم«ا نصحرب هدنچ رادو ردع رفتم ندرائد هداعو .روک هننای كساسا

 رد هتسانعم قلوا لععضمو وع یناشنو رثا كنهتسنرب هک ردیفدارمو هدننزو سورد
 كب اچ "ییشره سفلا روئدو سرد !ذا لوالا بابلانم اروئد ما رد لاق

 دوال و وغ ندنورد ةفيخح كن هیهلا راک اذا بلقلا روئدو ردنرابع ندقعونوا

 قو ةيابلاف لاق ردشلیا ملت هثدح وبشا هکنو فلوم ردنرابع ندنلوآ

 ثیدا
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 اا جورج روند ه وه راي ) رودملا ( روند رک نالوا یا نر تو (

 ل زنیم رددآ لازم رب ند رق لزانم هلناصف ( ناردلا ) روند همدآ نالوا لالا راثکو ۱

 نالوا هنتسانعم رهظ ردهدنرب یکروا هکردلقشم یکوک شب هدشجترب رو روبرم

 رلبکوک فح ها رب هدناب کردی تک وک ر هروکآ هنل و كماظن و زد ام لدربد

 رارد صن الف کا برع ضعب در دنطش حج دوه هرزوا یک روا درو هلغطوا ید

 طاق یا ربادا ات لاش روند همدآ نالوا ممر عطا هدننزو طبالع ( رادالا )

 دنا لوق لبقال ناک اذا ریادا لجر لاقب رونبد همدآ نالوا ناسا زوسو جرا

 یسهلابفا لباقم هد دود هود نالوا یسراپدا هلیسهیب لوعفم مسا ( ربادملا )
 هاسناو هاویح نالوا د ٠ی ندفرط ییا هلت سانموب روند همود نالوا

 وه لاش ردلافساو موع زا هک رولوا كعد وص یدرآ کوا رولوا قالطا

 كنهود ضعب هابرسک كنەزمه ( ةرایدالا ) هبوانم فرضو ضح یا ربادمو لباقم

 هدنکوا هکهشن هلوا شلکو هنفرط هنکا کروند هتسهراپ كفيراپ نالوا هدنشلوق |
 كلذ لتفب مث نذالاف قش یهو ةراپداو ةلابقا تاذ ةقان لاق رونید هلابقا هتنالوا
 هم ندنغالوق كنهقانو كنویق ضم و ةرابدا وهف ریداناو ةلابقا وهف هب لبقا ناف

 م یرلک دید هک ز هدنران درک كن وی ضعي هک وونید هتس ه راب یرد نانلاص هدنز رط

 روند هرادمو هلاقم هاویح لوا رول وا هيس ةنس» راب یرد ناتلاص هد

 ردیعدق مان كن وک هبنشراچ هدنرلنزو بانک و با رف ( رابد ) هل رابتعا یراتهج

 ماش هلا هبنشراچ سپ یدیا راشایا قالطا یتیم هنیرامأیت هننسانعم ءاعب رالا موب
 هلکلیا ربسفت هلا اعیرا "هلیل یون هدنیعلا نا لیلخ ماماو ردند هیلهاج لاعفا

 دیصا ع ردردصم ندالعافم یک هربادم هبسسک كلاد رادو رول وا یب 4تیلغت

 هدنرلقلا را رلنیکا رایدو ءاداع اذا ارایدو یادم هرباد لاق رد تاداعمو
 قالطا دعا ۳۹ عیاقو نالوا هد رلکنح و رونید هش راقر > وص و نالوا

 ۳ كاله هد زو باصم ( رایدلا ) رولوا نشلوا یج كرد هکروتلوآ
 تبقاع هدشزو لیعف ) ريبدتلا ( دالهلا یارایدلا ههاصا لاش رلیا هرباد عطق

 رظن اذا مالا رد لاق زدهنسانعم كليا مصب فرصو رظن ءراک ماجا هلکلشیدنا

 ندوب یسانعم كليا بابسا برو یس هدننمط یتیشم كصوصخ رب رکفتو هتقاعق

 كلیا قیلعت ینقتع كنسهراج و كنسهلوک هنئوم كنیدنک مدآرب رییدتو ردذوخأم
 لوا: ندنرابع ندکلیا تیصو قراتوا دازآ یرلن آ هرکصندننوم هک ردهتسانمب

 قتع هنوکو رد نع هقنع اذا دبعلا رد لاقل رونیدا هردم هب هی راجو رب دم هبهلوک ۴

 یهلساسردا یک بولوا هحوتم هننوم كنکلام ارز ردل وقعم ربغ نکل ردع و رمشم 8

 لوا هدقیلعت ید هدرما راس ردبا كاله یتسیدنفا ه دنتص رف یسیضعب و یک قیرط

OY ی 



 هک روئوا قالما هل کیدکج یرغوط هنیدرآ نکرکوب بوریکا یلپپا ناو

 سس

 ۱ 9 .ATA ترا شب سراب ازت را زی

 لاقب هنو یدئلوا لاعتسا هدنعاط لف 4 هت یدنلوا لابعسا هدنيسهم ههتتسانم و

 رادو ردشوشم فل مست هداروب هنعاطنم هثیسعم یا ه رعیدنم 4ق الف فرع

 نادرآ دارم هرییدنم لبق ف رعبال نالف لاش هنمو رول وا قالطا لبق هكیاقم
 كلوا دوب هدشزو هلعافم ( :رادلا ) ردکید ردک اردادو نادات رل یکوا

 ثئوم لوعفم منا ندم اهم هریادمو تام اذا نالف رباد لاقب ردلعتسم هانم
 رکذیساک زود هلاقم هنالوا یسهلابفا هع رونید هنویف نالوا یسهرابدا رولوآ
 رولوا ردصم كلذک هریادمو ةلابفاو ةراپدا تاذ یا ةاقمو :ریادم :اش لاقب

 اذا اهلبافو :ربادم ةاشلا رباد لاقب هنسانم قلق یحاص هرابدا یب هفا د وځای ینویق

 هاداع اذآ االف راد لاقي رد هنسانعم كمشديا .تموصو ةلابقاو :رابدا تاد اهلعج
 هرکسندفدل وا ثوف تیلص» ینیدل وا قلعم ها هدد ثم یایو هلاک رح ) یردلا (

 وهو یربدلآ ىأرلا يث لاش رولوا قالطا هریدو یار ندیا حوس هرطاخ
 رولوا قالطا هزام نالوا ادا هدتقو رخآو ةجالا توف دنع اربخا خسیام

 لاق ردندنیدحم نخ ردلکد اج یربد هلنیتعنفو رد زیاج هدلیوکس كلاب هدنول و
 ثیدطاقو [ اربدالا ةولصلا نونأیال نیذلامه ] ءادردلایا ثیدح هو حراشلا

 لاللا ىلع هباصتاو بسللا تاربیغتنم وهو [ ایربدالا ةولصلا ییال ] رخالا
 هعب اب یا هرباد وه لاش ردلیتسم هنسانعمو راد و عبا هدشزو راغ ) رادلا )

 یا هرباغو ءادعالا رباد هللا عطق لافي رونلوا قالطا ةماجتاو رخآ ا كيش رهو

 راد هل لاش رونلوا قالطا هنساساو لصاو هنکوک ثدهتسنرو هنم نامو هرخآ

 لاش زوالوا قالطا هقوا ندنا نارذک هئوا بویلشبا ندناشنو لصا یا یوق

 قالطا هقوا نالوا بیصنب ندنرلقوا راقو فدهلان ج رخ ناک اذا رباد مس

 حدف وهو ربادلاالا ةنانکلاق قیام لاقب ردقجهلوا قوا نالق هیوربکلا هکروتلوا

 هیانب یراقدپای هرزوا رلپوف هعشا نالوا هدلاسوقو حادقلا رخآ وهو راف ريغ
 هتسانعم الا یرفر رولوا قالطا «نرلکتا نالوا ,نیقب هرب كنانبو روتید

 ( ةریادلا ) رونید هنحاص كروك ذم راد ندنريقوا راق هدننزو رواج ( ربادلا )
 تعزهو هرخآ یا لمرلا ةربادف اولز لاق روند هتیابو رخآ كغلموق هاه

 هئروع نالوا همژشمو ةعزهلا یا مبلغ ةربادلا لا لعج لا رد هنسانعم برلا

 روند هرکس نالوا هدننشوا یسذک وا كناسناو ةمّوشم یا ةرباد ةارما لاقت رونید

 یرلکدتبا رببعت همراص ندنرلهبوصنم كرلیجشروکو هبوق رع یا هنرياد برض لاقب
 ع یص هنیمز بوالوط هنسهسک | كنغایا كحمخ ینغایا هکروئلوا قالطا هبه وصتم

 | یردتکلیب كق راوط وفاطا ةربادو ةيرغدملاب یا ةربادلاب هعرص لاقي ردا



 رک ذیساک اروید كلوش اذا جی را ترد .لاش رد هنساذعم قمداو هرولد لي نساو"

 هتاصا اذا لوهجلا ءانب ىلع لجرلا ربد لاق ردهنسانعم قمارغوا هنلپ رودو
 تلود هکرونید هلرابداو تیکن هلیئوکس كنو. یک كلاد ( ةربثلا ) رودلا
 ردهنسانعمماحناو تبقاعو ةلودلا ضيقا یهو ةربدلا لهانموه لاق ردیلباتم لابقا و
 هيلع ةربدلا تناکو هن رق مزا اذاهل ةربدلا تن اك لاش ردلمتسم هتسانعم رکسع ت٤ زهو
 مهلوق هنمو ردرتهج هسکا هکر دیلباقم كن هلبق هل سسك كلاد ( ةربدلا ) وه مرنا اذا
لو هباجر هدا تنش یعب هسآ ده دن ۸ یا ةربد و ةلبق هلام

 كولس بولو 

 نالاب و ربا هدنس هق را نیسق هاد دان احذ ) ةردلا ( یدلاق رمو دد زنم هلک هدا

 رد راند دا ینیص عجو ردزېد یسنح عج روند هوادج و هر غا نالوا ثداح ندک# روس

 ارد رععبلا رد لاق ردهنسانعم قلوا رغ ینرص كت هباد رلنتخف ( ردلا )

 هراوط نالوا رغای یترص هدننزو فتک ( ربدلا ) ةربذلا هعاصا اذا عبارلا بابلانم
 هب باد نالوا خاص یترص ییعب [ ردلا قالام سلمالا ىلع ناه ] لئلا هنمو روید

 ردسک ییلد راو د هزنهراپ هرای کهدریغ رولک ناسآ لاح كنهباد نالوا رغای

 ماتهاو تالابم متن یی دل وا راشفرک كنناجاو بابیحا هسکرب رد لای هلیلعم

 ص كىەباد جدول هاب رسک كنم مه ) راب د الا ( رول وا بر هدنروص ییدلنا

 رولوا یدعتم هدانعم ویو رد یتعع ارادا راجلا ریدا لاقب ردهنسانعم قلوا رغاپ
 هنم ردا لاقن ردهنسانعم كود بوریوح هفراو ارد هلعح اذا بتقلا هربدا لاقب

 رودلاغ لخد اذا لحرلا ريدا لاق ردهنبسانعم كمرک هلي رودو لو اذا

 ردا لاش ردذوخأم ندرابد یآ یرکذ ردهنسانعم كمك هلو ینوک هبنشراچو
 اذا لبقلا ريدا لاقي ردلعتسم هنسانعم كلواو رکذیساک رابدق رفاس اذا نالف

 ردا لاقب ردلبعتسم هنسانعم كليا لفاعت ندنشیا ثكنباحصاو بابحا مدآربو تام
 لاش رد هنسانعم قلوا رغای یسهود كمدآ رو هقیدص هجاحنع لفاغت اذا نالف

 ربدا لاقی ردهتسانعم قلوا يحاص ناوارف لام مدآربو هربغب ربد اذا لج زا ردا
 كقش نالوا هدنسهسکا كنغلوق نکرونلزاغوب هودو ربثک لام هل راص اذا نالف

 اذا لف تبلقنا اذا ةفاسلا تربدا لاقب ردهنسانعم كمود هنفرط یسافق یکو
 رویص ( رویدلا ( زونید لابقا هکیود هرزوا یزو هرو زم "هلتف ۸ هثن ءافقلا ىلا

 قرشم هدنماکنه رابئولیل ءاوتسا ابصو روند هاب نسا لباقم هبابضداب هدشزو

 قلطم یرادارم ندابص هلغلوا ترد حایر لوصا برعلاد نع ردلي نسا ندنفرط

 هروک هنیراتعا هيام لوصا نکل ردیلب سود اقلطم ی رلدارم ندرود و زارو

 لی نان وا ریبعت یطاب رودو نسا هدنسهر ؟ یسوغوط نوک هدرو نم ماكنه ابص

 زد لیعف ندید هدسنزو نتما( رال ) یا ندا سود
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 ردیلبافم كوا TA هدرآ هنر ( ردلاو ) 4بض كاد ( ردلا ۱ لا

 روشدهلب رخومو بقع كئبش ره ردو رود ردو لبق «دی صو سپو شی هدیس راف

 هرد قو هردقو ريكا رد كاا لوقت هم و روس هنماحتاو رخ آ كنهتسن رب و

 راپداو ههسف لیللانمو ] یلامت هلوفو هرخ آق یا هرابداقو محلا ىلع هراپداو |

 رابداو دیه سف لبااانمو ] لاعت لوقو برفلادعب ناتهکر ا سابع نیانع [ هوا |
 باقعا یا ةزهلا حب دوجا رابداو یواضیبلا لاف رعلا لبق ناتهکز ا [ مولا
 ثشفنااذآ ةولصلا تربدانم كلاب فلخو ةو نایزاعما ًارفو ربد عج :ولصلا

 اذا اماقعا یف یا ملا "یرفو لبللا رخآنم مولا تردا اذا یا موجلا راپداو |

 ج اعطامدقم هک رولوا ردصم هدنر وص ینیدل وا 4 مک كي.ه سپ تیفخوآ تب :

 هدیسراف هنسانعم تسا رولوا قالطا هئوک ربدو رولوا فرظ یک می 0| قوفخو
 قطا هنس هش وک كنهاخو هنسانعم رمظ رول وا قالطا گرد روند نوک

 كنسي رآ لاب هدننزو ربص ( ربدلا ) هب وازف یا تببلا ربدف ساج لا روث وا

 لصلا ذعاج هلیشهسالم قلوا هدنادرآ یزهنکیا روید هنییروس كزایرآ راسو
 سلفا رولک ردا مج ردتفل هدب رسک كلاد ردعج مساو و 4:سانعم ربان لاو

 هدننیب یک ا هک زولوا یسنجمچج ندنسهلکه زبد ربدو یک سولف رولک رودو هدننزو

 ها هد ران اتسب هنسانعم هعرزملا ةراشم روید هب هعطفرب نانلوا ریبعت كلوا ندالرت

 هنپ رلپ رواپ هکر کح ردو رونید هیالر مودرب بيرج هک تن رد رادقم یرلک دتیا ریبعت
 کا كنهتسن رو ردهربد ید رفع ال رلن و رد زباچ هد هلل سک كلاد رووا قالطا

 یعب اهفلخ یا هنذارد كمالک لعج لاش هنمو هنسانعم "یثلا فلخ روند هنفرط
 لحرلا رد لاق هنسانعم كلوا رولوا ردصم ردو هيلع ج رعب لو هيلا غصی

 اربد

 ربد لنا بحاام ] یشاججلا ثیدح هنمو روند هغاط ردو تاماذا لوالا بابلانم

 مزالموه لاقب رونید هغموبوا تعاس ره ردو [ نیلسلانم الجر تیذآ ی او ابهذا
 ارد باتکلا رد لاقب رولوا ردصم هنسانعم قعزای وزاب و ةعاس لکداقریا ردلا

 پولوا هدننزرط هطآ هکرونند ه هیضرا ةعطق ظیلغ لوش هرجا کدو هبتتک | اذا

 هلام قوحو هلوا رولیحآ ررک لکح هاک و بوسا ندنرزوا ها هکالبا دمو رزحایرد

 هنس هب وا بوک ندناشن قوا روددو ردو رد زی اچ هد اک كلاد هداتعع و روند

 ' روندو ریدو هارو طقسو هزواجاذا فدهلا ملا رد لاق رد هنساتعم كمشود

 لو اذا ارودو اربد لحرا رد لاش ردهنسانعم كعود بورو هقرا 4 هنسنرب

 قلوا رب ریبو هب بهذ اذا * گلاب ربد لاقن ار دهتخاتمع كن كقليا ییهتسنربو

 ردو ثبدح هرکصندننافو ند هسکربو حس اذا لحرلا رد لاق ردلعتسم هنسانعم

 هب وه دعب هنع هئدح اذا نالفءرع ثیدحلا رد لاش رد هنسانعم كط تیاورو لح |

 ۱ نساو
۱ 

۱ 
o 



 ردنولاخ هفو رعمرب ) ا ردن دیبا ۳ ل ا ردا كنیموآ ى

 دع ندنیعاب راضعبو نداعحا یو رلضعب ردفو رعم هیقف ایلنا نب یدع نب هتیادییعو

 زدشایا دع ند رم هلغلوا قاس ردعسا فورعم رڪش هدننزو رفعج ( منش رایخ )رايدليا

 دیش كن او رادیر راک دید هبنس زایح هدیب ۳ رول وا رشک هدنراید یصمو هب ردنکسا | 1

 تاد رفم ردیما هناد عور هیش هبهلقاق 4ا هددشم واوو هح وتفم یاب( او ۲ 1 ۹

 .دولوا یریفصو یریبک كنلققادیز راردبا نایب هلیعون زیغص كنهلقاق ینوب یرلپحاص 1 ۱
 قابلادبع ن دجا ندمالعا ردیدآ هب رقرب هدنساضقسدق هدننزو نا ربح ( ناربخ ) |

 نب فوندلو ناریخو رددآ نصحرب هد و ردنداروا قوط نب صن وباو یب را

 ىلع ربمغیب بیعش ردیدآ هیرقرب هدنساضق هب ربط هدننزو هباتک ( هرایخ ) ردنادمه |
 زو هيلع ) هربخ ( رد یزارولا دقرم كنب راتیوح مالسلا هیلعو انس "

 ۱ i ۳ روح و شی 0 و دنک و رد رقاب es ءاعتض

 کد مان ی ا ا ها اه 1 هربخ 5 ردیدآ هبصق رب ت

 ادا هب رقرب ندنلاعا لصوم هل رک كنارو كناخ ) نب ربح ( رد یا یدج |

 رد لبح کیا ندنلابج همرکم كم يح كرلاخ ( ةردما ةربخو رفصالا ةربخ ۳
 . لوقتو ردنا هنم تلطاذا هراخسا لاق رد هنسانعم كليا اطا ( ةراخسالا ۷

 سولاپ ربخ هک هبا بط یالوا ولربخ ندنهکرد لاا قح نعي فار ها رسا
 ردد یزایلنا کای و ردهاسق رب كلام ن یایطتاوت ) ردبا ناسحا ۱

 نارو یرذا ریخدسبع دوخاب ریخوو رع ن رسا دوخای ربسی رایلناواو

 حج راش رب دنا | 4 BS ىم انصلا ةربخ وا رد رله باع یادمقلا دب زی دبع ۱

 یابص نالوا باوص نکل ردموسوم هدنناونع یجانص ,دزهخدن می هکرید |
 ولا ی دحم هللادسع هرمخ وا .رد هبیات يعد كلا ردح یا تشا هریخردقاوا

1 

 نب دمت هریختوباو جو فافخ تش هرو رد ولج هر یا نا ماشه
 و 2 مس نو ربخ کت دجاو ادا ثیدح" تو نج رادبع



 كناخ ( بنا ) ردیدنیدح ریلنا نب مهارا ردندافلا ربغو یی تیمور تیم
 فرمشلاو مرکلا یا ریغا لهانم وه لاش رد هب لاشەم یفرمشو مرک 4ب مک
 ردهنسانعم تفایفو تئیهو صأا یا هری مرکاام لاقب ردهتسانعم دا و لصاو
 هدنزو بلم ( رللاو ) هل رك كلاخ ( ةريللا ) هبولا یا ربلنا نسل هلا لاقت

 ثالءا جیجرتو لیطفت هرزوا راد ی هثتنر رد ردصم هدنزو هئم ( :راناو )

 یهتسارو هضفاذا ةربخو اربخو ةربخ هری هربغ ىلع لج را راخ لاغب رد هتسانعم

 اة رم دم الثم کرد حج زاش هافتنا اذا "یشلاراخلاقن رد هنسانعم كلود زوا بوک
 ءادتفاو هدف رولوا مسا ندرابنخا هریخو یمتنا ردرویخم ینعع یسهک :ربخ هدنلوق
 ند ریو ردمما ندرابتخا هک یک رایخ رولوا مسا كلذك هدننزو هع هربخو یک

 هب هنسسژ رز ی A یک ربطنو ه ربط رول وا مسا ید

 لسیعفت ( رییضلا ) یدنلوا رکذ هکهت رولوا هنسانعم رویم سپ رلیدد روثید
 هر لع هربخ لاش ردهنسانعم كلبا لیفت « رزوا یرالما ی “د رب ید و هد زو

 هلاحا هنسیدنک ینراہتخاو وخ ر كني رب ندیکیا یی لق رب یمدآرب و اضف اذا

 لعف ( ریذخا| ( راينا هبلا ضوفاذا مالا یف االف ربخ لاش ردهنسانعم كليا

 هاا. اذا 'یشلا رخ لاش ردهنسانعم كاودنروا بوح” ی هنسنر هدننزو

 هن زا لوقا رد هنسانعم .ءافطصا كلنودنروا یدو هدنزو لاعتفا ( راتخالا ])

 مسا ندانعموب مرنپنم هنیفطصاو هیفتا یا مملع هنرتخاو میم هن مخاو لاج لا
 ( ربسخالا ) یدنلوا رک ذ هک هت هدننزو هنع ردهربخو هل سنک كناخ رده زی
 رولک هب انعم و ید رخ هک روند همدآ ول ریخ كي كي ۱ ردلیسفت لعفا هدنزو لضفا

 لیطفت هلا ربخ نیقو كنم ربخ لاق اک كنم 3 وه لاقب ردشفلوا رک ذ اقنآ
 سانلا ريخ ةنالف هدنشومو لاه روتید سانلا:ربخ نالف هدرک ذمهسنلوا دارم
 یک بخو هل رعت فرح اروند نيالا نم ةريطنا دنالف دوجخاپ ماه زود
 كني و ىف كناخ ( ةربلخا ) .زلق عجو هی هدنروص ینیدلوا لیفت لصفا

 ( يرولناو ) هدننزو یربض ( یربلناو ) هلی یک كناخ ( ةربلناو ) هوك
 یرمخو ةربخو ةرمسخ ةأرما لاقي رد شوم لیطفت لصعفا هدرلنو هدنزو یوط

 كواو و.یحف كناخ ( یروخو ) هدننزو یربح هلیحف كاخ ( یربلنا ) یروخو
 ردرلسارئو هدننزو یربض .( یربغناو ) هدنزو ییوط ( یرومناو ) هلیئوکس
 یروخو یربخ لجر لا رلرید هب ینک نالوا ناوارف یربخ راردیا تلالد هب هغل بم

 ( خرباتلا ) رددنسهدامروخ رانلوا یواو هدارو ربا رشکل ایا یربخو یروخو

 ملا هریاخ لاقب رد هنسانعم قعثرای هدتپ نمو ريخ ردندهیلافم باب هدننزو هعافم
 فورعم هلساو هدنزو باتک ( رایلخا ) هنم ارمخ ناکف هیلغ یا هراغف الم
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 رشوریخو یکر شکل ام رولوا رش رخ الادنع نالواریخ هدندنع مدآرب هکرددیقم ربخ
 فصو ینات یدشوارک ذ هکهتن رارولوا مسا یرب روئلوا لامعتسا هنوک ییا یراەلک
 عب هلصش یا هنمرشو هنم ربخ اذه لاش رارولوا ردقم هلا لیضفت لعفا بولوا

 اروع نوا دارم لیفت کروا لی هتساعم لطاف مساو هنم لعفا هریدقت
 ها هزمه هدنتفل ساعون و كلذل هعفاج عل لضفو ربخ ٿاذ یبه یا مونلانمربخ

 نها هم بش وا اذه نم ربسخا اذه لاتشن ردلمعتس قرهلوا لیطقت لوقا
 قالطا هننمسق تآ و ربثک لام یا رشک ربخ لاقت روشلوا قالطا هلام ريخ و

۱ ۱ 4 
 عفنلاو رنا رشکو رونل وا ربع ربثخا ح ایص هه ع یکه دنس هپ قح رول وا

 ربخسپ هدنذو سیک هللا دیدشت روند یخد ربخ کهن رونلوا قالطا همدآ نالوا
 رولک راتیخو رارخا یمجح كنو یک یراظفل تیمو تیم ردففحم ندنو هدانعموب
 تفص یمهلوقم تفایق نسحو مسیمو لاج نالوا ففحم ضعبلادنع هی رسک كناخ

 فصتم هلا هب ونعم تفص یسلوقم یوقتو حالصو ند یالوا ددشمو هلا ء رهاظ
 یا :ربخ ةأرما لاقب هلباه روید هربخ هدوم كنسهلک ریخو ردلمعتسم هدنالوا
 هدنویعلا ریسفنو یک تاضیب و هضیب رولک تاربخ یجهروک هلنای كحراش ةلضاف

 ار ز ردلوحم ههللا رع یمانعم كنسهدام ربخ هکرد ورم ندنراتنح سابع نیا
 نب رکب واو قلالا ربخ نب روصنم ردندیماسا رمخو یہا ردلکد نکمع یسهطاحا
 تحاص مدآرب رولوا ردصم ربخو ردئدح ربثنا دعس كلذک ردرلثدحم لینشالا ريغ

 كلهلاراخ لوقتو ربخاذ راصادا رخ رب لحرلاراخ لاق هنسانعم قلوا ربخ
 لوقت رولوا لتس قرەلوا لیصاف لعفا رخو ردنا هیف كل لعح یا الاف

 رک هک هت ردشفل يماعونب یلامتسا هلا هزه كنم ریخا لوقناک كنم ربخوه

 نیللا ربخام لاقب رولوا یند بحت لعف یک ینیدلوا لیضفت لعفا ربخو یدنلوا

 یرانابئاو فذح درلءزمه هدبغت ك رکو لیضفت كرك هرشام لاق و هربخاام لاشاک
 یا ربخ عم یا اریخوام كنا برعلا لوقو یدنلوا رکن هک هتن ردییبم هناغل
 رد هنسانعم"عمواو هک ی دا اریخو نوکت ثبلتام كنا یبصا كلوب اربخ بیصتم
 | ردنوجما یظعتام هداروب هک رد ح راش یداوا فذح یرالعف ندلابتسا ترثک

 یظفلام كاذک رولواید نوعا عي ولت ردنوجا مظعت ید ییونن كنظفل اریخو

 رابخا ندنلعف ترک كهسکرب رابع ارب ز ردنکم ید قفلوا لج هلعف ةغلابم
 ةباتکمانم راربد بتکیام ادب زنا الثم ردنا لاخدا یتسهلکام کا هدکدتبا دارم
 رخ اءاد كلبطاحم هغلابم هدارو سپ ردکعد ةباتکلانم قولخم اب وک هنتسانعم
 همدآقوح یربخ ردتفص هدننزو سیک ( ربا ) یتا رولوا لو هنسلوا هدنتم"

 ردففحم لندن و ريخ هرزوا روک ذم هحو رلنا اشک یا ريخ لحر لاش روند



 ۳ 1 ر ونبذ هب هنسل سو و نالا نالوا رازنو ت ۹ | تسخ ( رالناو )۳ 1 ۱

 أ رد ەفافج لشت آ كپ راوخو فبعض یا راخو راو 'یشو لجر لاقب ردهغلابم | :

 | نالوا ما باقا بساننو شوخو زا یادناو هینبو حادق یا راوځ دیژز لاش

 | تکازت تقر هدارو نسال قیفرا یا راوخ لج لاقب روشد هود كک را
 ردیع-ا مدآرب رهام هدیاسنا لص هدفلس راوخو ردتاراوخ یج رد هنسانعما |

 | قالطا هلآ نالوا لقولوصو كرکوبو هدلا ینکزیدو قشموب یو ( نائملاراوځ ]
 هرايس ( ةراوللا ) یرلا زثك فطعملا ليس یا لانعلا راوخ سرف لا رر

 ةلنش لاقب روند هثح اغا اه رخ شا وط شعب قوح و هنسانعم ن تسا روند رک

 كليا زايا قلئابرهمو تقفگ ندمدآ رب ( ةراطسالا ) لا٠ ةر ىا ةراوست
 ندنسالک راوخو هروک هننایب كح راش هفطعتسا اذا هراشسا لاق ردهنسانعق

 رررو ییغلوف هدفدلو هدنغاتب نیروی رها زد رد سام توع کر ۱

 رفاه راک هغازود یرلفروقهلکلکبودبیایم نت ۱

 ا عبضلا راسا لاقب روا نات نما ها راجاغا ینزغآ كنغاشب لسا | 1

 هربک ابو كاپ بوروپس بولیس یبهناخو رخ آ اکرم ج رخ فح ابن بقت ةي 8
 یهتنئرب دزو هراجا (:راخالا ) هفظنتسا اذا لازملا راسا لاقب رد هنسانعم قلق اإ "

 رون ( روخ ) هفطعو هفرص اذا هراخا لاقب ردهنسانعم كليا هلاماو فرص هتم رب |

 ردنداروا مکا دبع نپ هلادبه نی جم ندمالعا ردیدآ هیرقرب هدنساضق علب هدننزو |
 قلفسروخ هلتفاضا هنظفل قلفس هدننزو رفعج هکرددآ هبرقرب هدنساضق داآ رتساو ||

 (فیسلاروخ ) ردنداروا قلفسرولنا دجاندمدیعسوا ندشیدحم ردفراعتم هلکید ا

 لفوفروخو هلیض كنابو یححف كلاد ( لیدلاروخو ) هلنوکس كواوو یحف كناخ || _
 جوریدوخ دوخاپ هدنزورهوج صورروخو هدننزو نامر ناکفروخو هدننزو دفدق |
 ردیدآ هپ رقرپ هدنساضف كنبربش یر هدننزو باغ ( راوخ ) ردیرادآ مضوم ررب |[ "

E. Eفدسلانب دوخو ردنداروا نایراولتا دوعسمنب ایرک ذو دمع نرابلادبع  | 
 ۱ هود بخو هدیزک هدننزو هروغ ( ةروللا ) ردیسا كکلمرب ندنکولم رجح |

 هلیوکس كنايو ىف كلاخ ( ربلنا ) اهتريخ یا انلبا ةروخ الرحم لوقت رونید
 ۱ كنلخ اقلطم یربخ رلضع ردیلب اقمش هک ر ید ح راش رولک رویخ ىج ردفورعم

 لدصو لامو عو لقع رلیدلیا فیرعت هلا هنسن ییدلیا تیم و تبغرو ليم | "
 تبغركنهلج هرزوا ح ورشم هجورمخ هروک هننایب هد راصب كفلومو یک ناحاو ||

 ۱ دولاب لکو هک ردقاطمریخ یرب ردهرزوا ع ون کیاو ردترابع ندهنست ییدلیا ||
 8 RE ردهبوکو یخدرش كلذك یک تنج ردنالوا ب ویو بوغ مدحا لک ||



 و و دود هغمرپ هنروا لوق لعروئد جولاک هدیسراف رون ری قمرپ
 ۰ یطسولاوا ی زا یخ وهو هسصند عطق لاق رولو ید ثنومآ

 ۱۳ نالوا یساپ رد دآ هدلب ر ندشلاغا بلح هدنراند ماش هلی كناخ

 سس یسیلاوح و فارطا عاش مان دوملا نارج ردامس هلیسا ثرالا ن ءو

 دشلبا دارا قرالوا عج هدنعآیصم * تارمح ان 0 ترظن #* ویا

 ۱ ا ) زیطتلحا ( ردیلع كمدآرب ۲ نارصتخ ]) 5 .یرلک دن د تاماش

 یرافابق كن رازوک ندکلرپپ رود یاب هم و لوک E لیدنق هللا هلمهم |
 ۱ طیالع هاف ( فان ) هلوا ىدا قلاص یکیردشوب بونلکو پلس رلتا كنبزوبو ۱

۱ 
۲ 

 ۱ و كیسف رغم ندناوح هطتشزو بارش ناول رک
 ۱ هم هلمک روید 4 هن رزاوآ ,دکیسف وهاو یک و نویقو روئلوا ریبعت همروک و هکر وند

 ۸6 اد حرایش رول وا قالطا هنیزاوآ یخد كقوا نک رقح .ندنایو رونلوا ريبعت |

 ۲ هرم لضالاق راوخو ردییم هعسو هد یا قیقح هدنزاوآ رخص را

E ۳۱ هنو تاصاذا | روج روح رقبلا راخ لاقت یدنلوا لامعتسا ید  

 سا جا او سم

 13 نالوا هدنغلارا كرب ی ییا هدننزو روغ رز عف كناخ ( ۳ (

E 9كن وص ندیا نایرح و دنسانعم رهلا جلخ روتباد ا  

 ۳ : e باصا اذا اروع روخ راقف هنعط لاق ا

 روند هثب رب قحهقح ق شف عل هب رعبم نریسف هباد ین وکس كواوو ی ےف كلاخ

 5 با کرد دار رولوا لقشم ی ارواو مج هباروا یر اد ثنن رلح وا ی

 o هنشاب كەر عبم gs 19 ر یر دد e هدنغلارا: یسهبنکشا

 1 ۳ روند. هبا وسن نالوا ی قوح ER بیر هدنن زو روت ) ا ( دو

 : رهلوا تمهن هنظم هنن هدرا هس رو یرغوط ءان هنس راقدل وا تئابخ و داق لها
 ]+ e ر 2 7 فم ردعج E وا

 .:ڊنزو ا نا ) فعضاذا ارووخ ج را ر لا رز ۳
 ۱ ایزو نانک :(ناولعا ( ارووخ راخ یتعع" اریوخم روخ لاقن رو هست رووح
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۳ 1 

 هگردیفدایم و هدشنزو رب رم ( را | دی م يا ةروج نان لاقب رو
 هتسسود نالوا هرزوا صالخاو ثتوفصو قدس هلو ( رانا ) یدشوا رکذ
 فاصم قیدص یارااخ لجر لاقن هانی ر ولک رخ ىج ردارپک "ینا هک روشد
 دیدشو هلاهف ( روانا ) ردقلوا هدنزو ید ی نالوا باوص رد خراش

 ثخادرپ بولو قوا كرلیقوا هدننزو رو ( رونداو ۱ دزو روذع 4 واو

 تخادرپ بولوپ هبا شماف نیکنک یک اجت, رابع هکرون,د هنیرلدماف كج هی
 كياخ ( رونلنا) روید هه رهالتمعن و روید هر ولئواخ رو كشوکر هو زرا

 هیهاد رولوا قالطا هاید هدنزو روذع ( رونناو.) هدنزو صولع رک

 هر نب مهاربا نب لسیععا ردندیماسا هدشزو ء رس ( هرمخ ) رانا

 هدنزو رولپ ( روش ماو | هدننزورون ( رونخ ما ) ردلسالا ینافص ردندنیدجم
 ثتمعا و ددیس هنک كي هیهادو تفاو ردیس هنک كرفص یشدو كالت مس یشد

 رونخ ما ] ثیدلا هنمو ردیسهنک كنتکلعمعمو رولوا نددادشا 4غل وا یم هینک

 ندنتسأنعم تمعن دوخاب ندنسانعماید هکرید حراش [ راعالا راصقلا الا قاب
 ردذوخأم ندنسانعم هیهاد رلضعب و ردع الم یرببعت ایدلا ما هروک هلوا ردز وام
 ثانی رهشهمسب روذخ ماو رلیدید ردهدلیلعتماقم ینرابع املا قاسی هدروک ذم ثیدح
 ند هیهاد ردیس ۸96 اف کدر باوک ورم نیم هننرفو كنت احن وتمعن دیس هشک
 یا ةر ريخ هيف لاق رد هنساتعم قلنوغ و هلا هبمجم یاز ( ةر زدنا ) ودذوخنام

 رونلوا ریبعت قسراو هک رونید هب هاب لوس یرلقدرتق شاط كرلیم*اطو ظلغ
 نر زطاةرادو هدننزو ننرمصعمنتر منا ةرادو هدننزو رفعج ("زغخ ةراد»)

 هکیدنلوا رکذ هدنسهدام رزخ ( ر زلنا ) ردیرلعما كرلعضوم یورمم هدهذاپ

 رود هبصذخ هیاعو رفو سک او مش هدشزو حرز ( ىنا ) ردهدناز ینو

 هروک هننایب كحراش رد هنسانعم كاله هدنزو ربشابت (رپسانلنا ) روند 4 هیهاد تف او
 هرز وا رج اغآو رلقلت وا ضعب كنب رلیک عاطو روند هسأاب یافعضو ردق و ید رغم

 ( ةمسانلخا ) یک رب رنخ ردریسنخ یدرفم كرلنوب روند هنیرارثالوب یرکدلیا لوت

 ةنابلا لها نم یا ةسسانلنا نموه لاش روندهرلهسک ققروق هدنن زو رصایق

 نالوا هدنارمسخ عفوم هدننزو یرفعج ( قرسنلتاو ) هدننزو رقعج ( سنا )
 رولک هسدانخ یعج نارمنا عشومق یا یسنخو مسنخ لجر لاقب روتید هفدآ

 یدیشلیا راع_ڈا ینغیدلوا دناز كننون هلکلبا رک ذ هدنسهدام رخ یو فوم

 تفا هدشزو رد دن لا هم نیش ) ریقشنمخآ ) رولوا فاع یرکذ هدارون

 دداصو كناخ ( یصنلتا ) ةيهادلا یا ریقشنلخاب هلاهامر لاتش روند ههیهادو

 | هحرص هک رونبد هغمرپ كجوک ینعب هارغص عبصا ردتخل هد یخ دكداص و هل رسک

 قهر



FAN 

 ساخ هلیفذح كناي نالوا بسناو هحوا نکل مدل وب هرزوا بولساو هحرک هدلاتما

 درفم هرزوا عج هيب رجاضح ارز ردقلوا نرذاح هلو تابثا دوخاب رحاضح

 لاقت رد هتسانعم كعدیا لوق یدآرب ( e ) یدنلوا نایب هدنسهدام ینیدلوا

 ES Stal تب ی لعاف مسا ( رمخسلا ) هدبعتسا اذا االف رمکسا
 لحر لاش روند هیاپسم نالوا السم ل برش و هیر 54 نالوا رج ندم

 یاب ( یرجناپ ) ردندنمالعا ناو سن هدشنزو صنت ( رمح ) بیرش یا رمخسم
 ک ینئلا نس ,A میهآ رب | هک ردیدآ هب رق رب هدنن رق هفوک هدننزو یر دی لا هدح وم

 ( نارج ) ردهدب ] یرلدقمم كنم راتسمح مع هللا یضر بلاط نا. ن لع ن نسح

 ( رعنا و ) هدننزو رفعح هلهج ( رعحطا ) رددآهیحانرب هدنتلایاناسارخ هدننزو نام

 وص زکد هدننزو رب رهمز ( رب رعهاو ) هدننزو طدالع( رجاجملاو ) هدننزو طیلع

 نالوا را یمسق باود بویمراو هنسهحرد قلیجآ كي لوق یلع هبوص روش یک

 نم هجا ید باود هکرونید هیوص یبآ ریرعخ یأر یلعو روند هیوص هجروش
 البا لایعتما هد هغلابم نو راضعب نوص*دنوا لاد هام دار ام دا

 یا ةربرعخ ممنیب لاقب رونید هیاغوغو شروشو هنتفهدننزو هرب رهمز ( ةرب رسما )

 رونید هیسک هباعو رفو مثل هدننزو رفنضغ هلا هیق وف یانو همم نش ( رشا ) شیوبم
 هلی رسک کناخ ( راتتلنا ) یدنلوا رکذ هک رد هنسانعم ر رحخ هدننزو رب رطق ( ر رطج ا )

 كناخ ( للا ) هنسانعم دیدش عوج روند هغلجآ ك هلی كناخ ( روئیلناو )

 ج رز ( ثنلناو ) هدننزو رفعح ( رثنلناو ) هیرسک كنهثلذم یاو ىح كنونو
 هنس د وکو د ءایشا رکو سیسحو رقځ نمارب هشالوش هدننزو ذفنف( شنا و) هدننزو

 هراهیهاد دلیس هینب عج ( ریئانغا)رولاق هدواو هددروب هدقدنلوا لقن لرب هکرونید
 یسهلوقم ترح ترخ دارم هک هنسانعم تیبلا شاق روند هننابسا واو رول وا قالطا

 كاذک رد هسکرب ندنرلبسن "هلسلس كنسهلیبق میم هدننزو رفعج ( نخ ) ردئاثر ۳

 .ندنناعمش هیلهاجرثنخ نیورعو ردندنلاجر یرابسن كن راهلسق نالیغ سیو هع رخ

 "یدایرادح مال كن رلبانح اهنع هللایض ر یرکلا دشدخ نینمولآ ما د

 رونید هنالوا میظع لوق لع هنسانعم نیکسرونید هغاحهدنن زو رفعح ( ردت هجا (

 یندهدنن زو مهرد هلن ریسک كناخ رونلوا رببعت ر ھے ید هد رءاسل هنعو لوا الاح

 دارم هکر ردا قالطا هيلا یرجخ همدآ نالوا تئیهدب یاقص راب عو ردتغل ١

 | لجر لاقب رولوا هدنلکش رهخ ردیالوا ووسو نوزوا و زآ یفارطا كسلاقص

 | ( هرجا ) رونید هبهقان نالوا ناوارف یدوس رجخو اهعبق یا :یللا یرهخ
 لاق روند هيهقا نالوا ناوارف یدوس هدرانو هلی كاخ ( :روجحاو ) هلاه

 هبدقان لکیهلا یظعو یربا هروهخو نيالا قر فلا یا :روجخو ءرهخ ةقان
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Iو شاب كاوسن ردع و یانب 4مک كیا (  
 سس :اهرافخا ةه یا ةرملا ةن اهنا لاقب روگوا رییعت یشنتوط وتروا
 زا هفراعو برم اوج ]9 ناوسلآم لسم امو ارزو و اھو خو

 برج ردسفو تح اج ههلعت ین وط و روا هونا هفذاح ولسشناد هلکشد هوا |

 هد رب كعد ردیلغتسم ندشالد و داشراو فی من مدآ نالوا 91 رای فراعو

 لم نام لوف رد),مسم هل انعم تلففو هیفخ و مس یک ردو روثوا برم

 ییاک هنشاب نوناخ هدننزو لعفث ( رمضلا ) ةياخو ةلففو رم ىف یا رخو ةر
 ۸ هدنزو هرس ( ةرمتخلا) هتسبل اذا راب ةأرلا ترمن لاقب ردهنسانعم قم وط 1
 ۱ یک شا روا قش ضای هک ابوک روئلوا قالطا هن او هنویف نالوا ضایپ یاب 2

 لوش هدننزو روفعي ( رومضاا ) سأرلا هاضیللا یا :رقحم سرفو :اش لاقن رولوا
 یفوجا یا روم "یش لاقب هلوا ره و برطضم هک روند هنیش قواق یا ۰

 ردیدآ لجر رب هدننزو ربنم ( رم ) هنسانعم عدو روند هنفج وب رطافو برطشء |
 ن رج ردندیماسا ریجخو ردیدآ وص رب هد رقوب لدهدعص هدنم هدنيزو ریز ( ربجخ) |

 نب ةجراخو ردندنیعبا كلام نب ریجن وباو ردرلثدحم ريج نب دیزیو یا ریو دایز
 فالمردرغوذ لوق لع هدننزو ربنم ) رگوذ ) یدلبا نا رذک هدنس هدام مج رجلا

 هتفایفرش هللا مالسلا هیلع یوبا تمدخ هک ردیسهداز ردارب كنيشاحت نالوا هعبح |

 هدننزو باتک ( راعاوذ ) ردعضومرب هد همام هدشنزو اک راما تاذ ) یدا

 لاښق و كنج بونیرو هنیراجخ كنسهجوز ردیبفل نیحمرا وذ نب عیبرا ن فوع
 هلا هرن یرهسک رفاو ىق ندادعا راذک « رنو ردا هدناذو یدبا ردا

 لازسوید یدلیا حورج ها مک هلیا هری هعلیوب ینس هکهیکره یتح بودا رادجنز
 نب ریبز كلذك كنهریون نب كلام داجا وذو ىدا رارید ردیرتا راجا وذ راهسلپا

 ) الا ) یدیسدلوا راوس هلآ لوا هدلج ٌهعفو ریز رددآ یرلسرف كماوع
 هاب ماقا اذا هتي یماخ لاق رد هنسانعم كلبا تماقا یادم هدلمر هدنزو هلعاقم

 عاب اذا لحرلا ماخ لاش رد هنسانعم قناص رەد دبع یرحاو هح رعي مو هم )و

 ههنسنربو هبراق اذا هرماخ لاقب ردهنسانعم قلوا نیش هبهنسنربو دبع هنا لع ارح

 ردهتسانعم كغل'ریکو هفوج طلاخ اذا ءادلا هرماخ لاقب رد هنسانعم قم راق بولیتاق

 یشید صاع ما ردلثمو و * یرماع یا یرماخ * هنمو هرنتسا اذا هب صاخ لاق

 بودیا لوخد كرهید یالکوب هنکیلد رو زم روناج رادایص ردیسهنک كنالترص
 قحا تیاغب نالترص .رولوا مار بویلبا تکرح الصا یخدلوا زاردا دنب یرقایا |
 ناہنپ نم نالترص یا راربذ * رذاسح ام كانارجاضح ییماخ * تاذک ردروناچ |

 "| بتحح یا لثم هک ربد فوم ردکع د یداک کس هتسن كکیدلبا رذح کوا ا
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 یار بابا ن نه ا رخ ینع نالف رخ لاق هنسانعم یفلادلوطو كفار رولوا ردصم ۱
 4 كناخ هدنو روئلوا قالطا هب ینا نا ثعاج نالوا محد رم رخو یراوت اذا

 ارج ىلا رخ لاق رد هتسانعم قلوا ریتم ندلاح ینیدلوا هنسن رب رځو ردزاج
 ۳تن انیس كنس هظنح قیزآ و ت كف راغدو هیلع ناک اع ریخت اذا رو لا بابلا نم

 لاق ردهتسانعم كج ید نیکیدرب هننرووا رکن گرید هر 1
 دنسانعم تلفغ و هیفخو سس جو رخآ نرخ لعو ابدیح انررخ اذا ةداراا رج ۱

 هتعاجو « رکسع نالوا جدزم یدوب هلی نو اف جا ( رک ذیس اک رولعتسم

 هنسدنکو حو هنسوط روط كنه دابو ذی و روند بدیم ای روال وا قالطا

 اردبا هداجس هکرونلوا قالطا هربصح جوک شاروا ندنراپوح امر و روډ

 قالطا نوچکیدلیا رس یرلپا شکید یرلپوج امرخ دوخای نوهگیدلیا زس یر
 هن وک رب نرنیسق تیطو ردو راد یرلک دید یارفعز نع هکر دیعسا سورو یدنل وا

 یک هل رف ررو ور وس هن رازوب نوحما لاج نایت رلذ و اخ کروند هکر

 كناخ هذیو و روسنید هبهبط هحار اقلطمو روشید هبهحار نالوا لما اع ا

 روتف نالوا ضراع هرکص یا فک یتیفیک و هثشن كنەدا و ند زاج هلئالث ت

 1 لع رک ذیس اک ردفورعم هبا را هکروند هتلاح قلنارکو

 اهعادصو را ملا یا ة رجلا هنذخا لاق رونید هللا قلغامد هدیروش و قلشوخ رب
 کاج هتل رک هک روند هضرا لوش هدننزو فتک ( رجلا ) اهرکس نم طلاخ امو اهاذاو

 ا هدشزو باتک ( راما ) یک رارب یلایقو لحاغا هلوا قوح یررب قج هنلوتوقو
 نوعا سن كنس نام روید هبیاسنا تعاج e هبلغو جدرم جدول

 2صب

 راش یتیسرپ اقلطم و هنس انعم فیصت روید هن سل وقم قم ی رک دنروا هن رشا

 یانعمو هلن روک رجو هلی كناخ رولک رجخو هرجا ىج رونید هب هنسن ندا

 . هئاکسینعب هنسانعم كاصاامو كلاح نع ك ريغ ام راربد كراج مشام رلب رع وا

 راب رع ناوسن هکنوح یدلیا رمړغت دیو "یش هت نس ندکلاح کساو یداشوا
 هدکدلیا مایشتسا رلتسو دنز ضعب ینراراجخ كنتاردع را 1۳ هدول  هلبط یراراجخ

 روند هب هر نالوا طلاع هناسنا ید و هات صف )ةر ج۱ ) رردا لاعفنا ها

 هبه زایجن نالوا ضراع م رکصن دکدک ییفیکو هثشن )رک هدننزو باغ ( راجا (

 #* ابحمو سوشا هدلها تلق اذا * یاشلا هنمو رونید هفلنا رک رسو تلقو

 . هدننزو ثدح ( رمخلا ) اهاذاو رجلا عادص وهو * همشو راا ريخ ىلع اربضف
 هدننزو ناتک ( راجا ) روند همدآ نالوا ررقح بوس هداب یتعی ندا : داحا ر

 (CRE ) رووا ره سبعت ی ها هد. درگ اسم هنسانعم شو رفیم روند هب یناص و ۱

 رارید هماشاب هدیسراف دونید هنیراو روا شاپ كناوسن ید و کاک هدننزو رط |

 و ۱ ۱ جهت
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 یاثلا بالا نم ارش "یثلا روش لاقب ردسیعوش وم یانعم که تسانعم كلبا زس
 ةدامشلا رخ لاقپ ردهنضانعم كلبا مک بویلط یسوسخ ریو هرتس اذا لوالاو
 قخاواو را هافس اذا الالف رمن لاقب رد هنسانعم كمروحا هداپ همدآررو اهتک اذا
 اا هم مخ لاق ردمزلتم یکلیا ریس ینشن یدنک ندمدآ ینیدناتوا 6 رد هتسانعم
 نیلا ربش لاقب ردهنسانعم كمردل هبام ینسهلوفم قول و یرببخ و هتم ها
 روللوا هدارا روشو رش هبا رمح هکرولوا هاکو دوحم ینح هک ر اذا هوم و نیطلاو
 رخال یا رم الو لنغ وهام لاقن هنمو روداوا دصق تعفنمو ریخ هلا ل 6
 رد هثس انهم كلنا مک و زر سن ید و هب مک كنه ) رابخالا ) رشالو هدع

 كلبا زانت بولزک هللا هنسن رو هغک اذا هرمخا لاو هرس انا هرځا لاقب
 نمو یه شدالا هرجا لوقت و یداوت اذا هب نالف ربا لاقب رد هتسائعم

 لاقب ردلمعتسم هنسانعم نوط هنیکو دقح هدنورد مدآ ر و هئراو یا لصو
 كلبا كيلم دوخاب كمریو هنن رب همدآ ربو هل لح دودقح اذا نالفل نالف رجخا
 "ملا االف رجلا لاش رولوا شلشغب فيك یک بارش قس هکر دلمتسم هنسانعم
 هلفغا اذا *یشلا رجخا لاقت ردلمعتسم هنسانعم كلبا لافغاو های | هکلموا هاطعا اذا
 دوخاب ردفلوا لجرلا نالوا باوص ردض-ا فی رحم ىس هلك .یملا رهاظ هداروب
 رجخا لاقب ردلبعتسم هن انعم كليا رعضم هدبلق یبهدامریو رد عا ندناویحو ناسنا “یش
 رد هنسانعم قاوا قوح یرارب یقجهلوتوقو كح هنلزک كرب ربو ه رضا اذا الا

 لاق ردهنسانعم قعاق هام هنری كمتا و اهرم تک اذا ضرالا تربخا لاقت

 كم ردنل هام یتسهلوقم قعلابو ريخ هدننزو لیففت ( ریمضاا ) ء رخ ینمع نيعلا رجا

 زبس بورد ییهنسن ربو هرجخ نع هوحم و نیطلاو نیلا رخ لاقب ردهنسانعم
 شلتاق هیام هد نازو ریما ( ریما ) هاطغا اذا ههحو رج لاق ردهنسانعم كلا

 ید دب هی ام و روشد هننالوا شمالتاق هبام زونه بولیروغو نیغ روید هر

 رخ نب دو یناوک ذلا دمع ن رج رددیماسا رو هیاه رلربد ید هربج روسد

 هدشازو لاعتفا ( راقتخالا ) ردرللدحم ريجن نب روصنم نا دعاص هیدلب و یزراومنا

 اذا نیطلاو نيعلا رقخا لاش ردهن-انعم كفلزوا بولام یهلوقم یعلابو ريخ

 رجا رةخا لاقت ردهنسانعم قلوب یس دج رد بومانیق هرجا بوک بارشوا ری راص

 لاقب رد هنسانعم كمت روا یروا یسهلوقم قمشیو راج نخ اب نوناخو كرداو لغ اذا

 ثعاجو هرکسع نالوا رج درم هلبرسک تاخ ( رجلا ) راخا تسا اذا ةآرملا ترقخا
 ( رجا ) رونلوا قالطا ههیکو دقح نالوا رعضع هدنوردو روتلوا قالطا هه ریفو

 لوقت ن لؤا هندن رناس لرکو رش كرک روند هتیش ندا نامنیو رنسیدآرب هنتعق

 رخو رددآ كغاطرب هدنبارت سدق رجنو هنزتسیا یداولا یف ینع دیصلایراوت
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 هیش هنناوز یادش هدنزو روذاک ( روفالنا ( رونید هب یخ اسب جدو هدننزو

 رخ ضعبلادنع ردرهناد هیبش هفجروب هک ردب رلکدید نا ره تاب ردیدآ تار

 بوزو یدهع دو هلرسک كنهزمه ( رافخالا ) ردپ رکدید هلیسپ ندنعاونا
 یاس دیس هل كمدآر و هردغو هدهعضش اذا هرفخا لاش رد هنسانعم كلا ردغ

 هدنزو هباتنک ( ةرافلنا ) ارفخ هعم ثعب اذا هرفخا لاق ردهتسانعم قماللو

 ةرافخ قلا رفخ لاقي ردهنسانعم قفثاص ندقلوا هابتو دساف هدنجاغا ییامرخ
 و هتسانعم كلا اجو طفح بود زوگ ساق نک او دا

 هشبح لوق ىلع كنهریزج هدننزو راتفر ( راتفلنا ) هجرش اذا ع رزلا رفخ لاقت

 دوخاب هلفافو یرسک كناح گد راقیح نالوا باوصدوخاپ ردیجا یهاشداب تكنکلم

 یلعو هلقب ینعی لوف لوقلع ردیدآ تابنرب هدننزو رکس ( رللنا ) هلیافو مج ردرافیج
 ردهناد فورعم هک ردیسا شام دوخای رونلوا رببعت قحروب هک ردیمسا نابلح یار
 لصاح لاب فیطل و العا هدنآ ردیدآ حض وه رب هدنراید سداف هدننزو نامر ( رالخ )

 یدآ هلئوکس كيم و یحف كناخ ( رجلا ) رونلوا تبسن هاروا یسالعا هلغلوا

 روئلوا رببعت یجس هدیکرتو هداب هدیسراف هکرونید هتسهربش مزوا ندا شوخ رس
 مزوآ رک رونید ههر رش ندبا شوخ رس بولوا رکسم اقلطم ینعپ ردماع لوق لع

 Lo او او درج نو ر

 رج و قرص رخ لاقب رول وا رک ذم اضعد ردش وم ی رخو ی هر و رکا

 رخ اریز ردبوصا و حصا قالطا هرکسم اقلطم ىنعي قالطا هرزوا موعو ةيفاص

 هدهنیدم هدنرلقدلوا عونع مالسا لها ندلابعتسا بولوا لزا هم رع تئ هدنفجب

 هنسهریش مزوا سپ یدا صع هیامرخ ذب ناهیرلپارش هلغمالوا یسه ریش مزوا

 قمالوا یمن ندام رخ ديس ی رلک دلیا لوات هرزوا روک ذم هح و هسل وا صوصحم

 یک رخ دوخان نوعکیدلیا مس نیک رخ لقع یسهیسن روت اکاو یدا مزال

 .دروش لقع دوخای نوچغیدنلوا كرت رذق هعلوا غلاب هنس هج رد بارش پول هیام
 ندسانییراش ردند رجخ نالوا هنسانعم ايسا دوخاب هکرد حراش نوهکیدلیا طلعو
 هنسانعم هحار ریغتدوخ ی هلوا ندراقخا نالوا هتسانعمایلغدوخ ای هلوانوهکیدلیا ایح
 هاراینالوا شون هداب ار زهلوا ند رج نالوا هنسانعم دافخ دوخیهلوا ندرامحا نالوا

 ند رج نالوا یعسا ريخ ةیام دوای رولوا هدنلاعیدنک بولوا نتحم ءایشاو لاوحا
 ند»هرهانالوا هنسانعم همزالم دوخاب ردداسف هيام و ثیابخ مآ بارش ارز هلوا

 ردا تموادمو نامدا اک ١ بویمدل آ سفن تدمرب ندنا ع ورش هنرشع ارز هلوا

 زاجم هکر ونلوا قالطا همزوا رخو یہا رولوا مەديا تغارف الصا یرلضعب هکلب
 دولوا ردصم رخو ابنع یا [ ارخ سصعا ینارا یا ] لی ملا ف اک رولوا لوا
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 یا یمسولا تارطخ یعرت لبالا لاقب روئوا قالطا یو ثارطخ هت)هعطف |

 رد 4 رف رب هدن رابد لب ۳ هدنن زو هینهلب ) هب رخ ( دهع ر یا هلم رطع رنآ

 بما ( ردیدآ یا كنهسک مان یالواا لفاغ ۷ تزلادرع هدننزو رب ز ( ربطخ )

 (رطخاا) رول واقالطا هفع ۱« وا بو دادل رف هدلا یهروط هدننزو ه رطق ) : رطانا 1

 قمالطا هرطاحم هکردهنسانعم قعشواص هنوا بوناشوا هیهیطاحمرب هدنژو شش ع

 هلیصف كلاف و كلاخ ( رفللا ) شيطو ةفخ یا ةرءيخ هب لاقب ردنرابع ندقلوا |
 | رفخ ةيرالا ترفخ لاق رد هلسانعم ق٤اتوا ك هدننزو ه رافس ) ةرافلناو )

 يدوب هدنزو لعفت ( فا ) ءایلا ةدش تیضسا اذأ عیارا بابلانم ةرافخو |

 هلنوکی نا هلأس و هبراعسا اذآ نالفب رفخ لاق ردهنسانعم كليا زا ىلا |
 بار ( رافتلاو ) «دننزو فلک (رفلناو ) هدننزو هح رق ( ةرفللا ) اربيف ۱

 یا رافح و رفخ و :رفخ ما لاقش روند هبوناخ نالوا قحاتوا تیاغب هدنزو ۱

 كليا كلیقماسی همدآ رب هدننزو رفح ( رفلنا ) رولک ربافخ یج ءایطا :ددش |
 هعنم و هراجا اذا یناثلا بابلانم ارفخ هيلع رفخ و هب رفخ و هرقخ لاق ردهنساتعم ا _

 هربجل العج هنم ذخا انالف رفخ لاقب ردهنسانعم لآ اب قاس یخایو هتناو | |

 یندوب هدننزو لیعفت ( ريفا ) هردغو هدهع ضقن اذا اروفخ و ارفخ ه رقخ |[

 هنص> و هروس اذا هرفح لاق ردلعتسم, هتسانعم كم ریوح راصح و روس هح رب ۱

 رود هفلیخ اسب ردععا هلال تاکرح كناخ ( ةرافلاو ) هدنزو هرفح ( ةرفللا ) ِ

 یقاسی هدننزو ریما ( ریفلنا ) رونید ها قاب هلال تاکرح كلذك هرافخو |

 از و شا ات
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 1 ۳ 8 : رطخ دعب ةرطخألا هتک ذام لوقتو ائایحا یا و طلا لب لوک ا

 | (تارطللا) سم ىا نلبانم ةرطخ هتاسا لاقب رولوا هدآرا ج سمهیا هرطخ
 هل سامو و رد هنسانعم تاعفد و تاک اک ثا رطف و طرز دما

 رباچ شاهزان قلارا قلارا هقغای یرومفپ رام هنبرزوا هدعب بو روف هدفالئوا

 لاش ردلینسم هنسانعم نامزو روذو دهع هدننزو م رکم ( رطنلا ) منا لا نم ملا

 هدنناونعیرطخم هده ضعب هزاجو هاطخ اذا نالف رش رطخم لاقب روث وا رعبعت

 رابکبس و فیفخ هکردهنسانعم شیطو تفخ هدننز زو هرطب (۶ مخا )ردا

 رد هاسانعم كليا قلیقءاسپ همدآربو ترفخ ىنعب ةيراابا ترفخت لاق ردهنانعم لوا
 قایغاښ هنسیدنک بودا هئاغتسا همدآربو هنمآو هعنمو هراجا اذا هب رفح لاقب

 لاقب ردهنسانعم كليا ردغو ضقن بویلبا افو هدهع نالوا دقعتم روفخو رفخو

 دوخاب هبهدلب ربو هرفح ییعع اریفخم ه رفثح لاقن رد هنسانعم كلبا كليخاسي همدآرب

 ردلعاف ینعج هکرونید هب یقیاسیو ردلوعفم ین هکرونید هیسک شوا تیاج هلی
 هزه هلي كناخ ( :رفلنا ) رب یاریفخ لحر لاقو رام یا ریغخ وه لاقي

 هدنزو



 د راهم كيب دوخای و ویا و قرق لوق ی
 و را عون رب هدو رم ر )ندا وب ردنفل ا ا

 طوب كنسق هود رطخو ددنزاعتم هد ماش لها کرد حراش ر لا
 . كناخهدنو رونید هغادلفاح نالوا دقعنف بوشاپ یک هک و لَو هرزوا

 روند هدول و نزوط بودا روهظ یروق را هرزوا قفاو رد ز اج اج هده رس ڪڪ

 یارطالاو ر طإلا ٍلهانم وه لاش رد زاج هد رلنردهف هدو رد هتسانعم فر طو

Eهرلمدآ یحاص ناو فرش هلیعص كیاخ ۱ رطذنا (  Eردزاطخ ید ر  

 0 اهانت ( رطا ] تارقاو فیر یارک موقوررطخ لر ۶
 .یللدکوا و و هکله لع یفارشا یا مظع ر طخ لع وه لاقب رد هن سانعم قاوا

 O روت د هل ودک وا همت هکلب هکر ید حراس رونید هبوسوفو هش رایو هثحم نالوا

 e كالهلا لع یارشا زدیقيفح انعم وو ۱ ریو اوز رحاو ۱ رطح ۳ اوهعضو .

 سه یا .عجو هب نک كناخ رواک راطخ ۳ ل رطخو ینا ا ندن و

 رپ میظم ها لاق رود د. هنس اه هو رد تمدآرب رطخو ی كناخ روک

 ۱ 4 لاقب روش دو ه ریظت و نیم نالوا هح ثغفرو ناشو ولعو ردقلا یا

 یحاص 99 قرش "هدسنزو ریما !e اذ ءلعلا E لشم یا و

 el 1 عیفر رو واعلا ف ا هلام لا رووداو لس نالوا

 سس هر هک ودیفرا رب زاقو هنسانعم مامز روید هرالوو حیفر یا رمطخ سا لاق

 1 و هاو مرا بویایف ندو سا ضع هدن راید قار رد راکدید

 حا هکر دیعسا سا باعلو هتسانعم

 ۳ دا رییعت را ناطیش سان ماوع ات لی ل ثجروا

 ردهتسانعم تراطش و طاشنو ردهتسانعم دیعوو روشد هتل ۱ ریطخو
 نییعت و عضو لودکو ا هرزوا ثحرب ندفرط ییا هدشنزو لعافت ۵ طاخلا 1

 عیفر دلنیتمش ( ةروطللا ) اونهارت اذا مالا ىلع اوررطاع لاقب ردهنسانعم كفش دیا
 ادر ات ادا ماا بالا مه ووطخ لک زا ا لا ر

 ود و كلم رب دوخت هب هک هم رب نسف یدنک مدآ رب هدننزو هلعافم ) ةرطاخلا ۱

 الهرطخ ىلع اهافشا اذا هسفس نالف رطاخ لاش رد هنسانعم كليا اقلاو تي رقت
 مو صاع هزیمف هودو رب دآ قلتوا عور هدننزو ه رطق و رظذنا ) کام نیا

 ۱ E هعفد ردندح و ندروطخ » رطخ و رولیصا هنب ردلاب هک ردیدآ ا موکت
 هم و روثل وا لام یاس هد هن_ساذعم نی دور اح هلتتسانم و رر)یئسم ۳ تی



 ۲ هرگسندندلدووا هنسنرب هدنزو روهظ ( دوطلنا ) ردادارم هدا یاتعم
 يناثلا بابا نم ادوطخ هاب ىلعو هاب سالا رطخ لاش ردهنسانهم تک هو رد

 ییعب ردهرزوا قالطا هدهرمشک تاهما 6 رد ح راش نایسن دعب هرکذ اذا لوالاو

 لاقیف ردذوخأم ندسانعم تکرحوب و نولوا نایسلا دعب درکو ندرما لوا درک

 كمروتک هرطاخ یهنسنرب هلرمک تمره ( راطخالا ) رم اذا لاپ یا رطخ

 بس انه یدنک ییش مدآر و ۰ کذا یا للاب یاعت هوا ءرطخا لاقب رد هنس اعم

 سفن یافلا ههکلېتو رط هک ردهنسانعم قشارغوا بودا لودکوا هد لایق
 هد هایم و هزراېف هن قلا رلفس 4 شن لعح اذا لح را رطخا لاقي ر دت رابع ن دک ل٤ا ۱

 نینهارتلایب ارطخ هلعج اذا لالا رطخا لاق ردهنسانعم قموف لودکوا هبهایم

 رطخا لاقب ردهنسانعم قلوا یماتمه هدتهح تل زمو ردق كمدآ رخآرب مدآ رو

 رد هنسانعف ثعدیا نی لودک و ا هدشګ ر و ردقنا ىف هئم راص اذا االف نالق

 هتسانعم هرطاحم .داروب راطخا سیانهارت یا 4ا ترطخاو یل نالف رطخا لاقت

 ( ربطذناو ) هللاعف ( نارطذناو ) بوكس كناط و یصف كناخ ( رطا ) رولوا

 رطخ لاقي ردهنسانعم قاروا هلوصو هنغاص ینغربوق(هود روفپ 4یضف كلا

 الاش و ای٤ هب برمض اذا یناثا بابلانم اریطخو انا رطخ و ارطخ هبنذپ للا
 هکردهنسانعمقءانیوایغاشایرافو ینغارمایینحمق روالد نالوا نادیملهانا رطخ و

 هعفراذا انارطخ هعرو هفیسب لجرا رطخ لاقب ردیسهویش بحجم زرابم هدنادیم
 رطخ لا ردهنساتعم كروب كرءردبا بوردلاق یرااوفو یرخا هعضوو ةرم
 هک ردهنسانعم كمهرت رد ردقاررزم یغراق هدلاو امهعضوو هدب عقد اذا هتیعه ق

 هدننزو هراکم ( هراطلتا ) "رها اذا را رطخ لاق ردیتلاح یراق قسمو

 یصم ؛رهافو روند هنلیغ[ هودو روند ههقان نالوا روروا هلوص هغاص یتغری وق

 ندنفیدلوا زالو مر كب یسیغ راق هدنزو دادش ) راطلتا ) ردیدآ عض ومرب هدنب رق ۱

 هکر دیسا نهد عورب و "زنهم یا راطخ څر لاقب روند هغارم یجهرد ردرد

 نپ هفیذح راطخ و رووا بیکرت هلکلیا ج نم تیط یوراد ضعب هتغای نویز
 ور ندنیدحو ردیعسا یراسرف كراهک مان یربقلا ماع نب ةلظنحو یرازفلآ رد |

 قیجو روند هنالسراو هنسانعم عالقه رونید هنایص راطخو ردیقل كنافع نب
 قشم و نامدا هغ | قوا هک رونید همدآ لوشو روند هب هي رح 31 یرلکدد

 قارنم و روند هراغعو هلوا رونلموعل وا بو ردلاق قلا هدیه: رانآ قوا نوجا

 ج رلاب ناعط یا راطخ لحر لاش روشد هزاب ه رت نالوا یسالوط دی هدقمجاس ر

 هک ردیدآتابنرب هلک ناخ ( رطالنا ) رد عاش یلکلا راطلاوا زدنداقلاراطخو |
 رد هرطظخ ید رغم رد راک دید یوا دب وح هکر دهسو لو ىلع روئل وا باضخ هلکتآ
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۳۹۹ 

 هح رف ( همطخ ) ردربارب هلیغمرپ هنروا ینمرپ هعسم یتمالعو ردرلمزاچ هنسلوا
 ءایبنالا ناطلس هک ردشلوا دراو هدشداحا ضعیو ردیلع كس هعلق ريخ هدننزو

 لایا ءرثع هباروا هکرایدلبا نارذک ندضرارب یراترضح ایاهلا لضفا هيلع
 ردهدننزو هحرف هدیحوا هک هللاذ یدا زرد هرذع دوخای هلاف رفع دوخاپ هلا
 (ءاریضلا ) رد هقشب ندربیخو رلپدلیا هیعس هلا ءرضخ الأفت ندن لقدلوا لاف بحم
 یبا هکردهلسقرب ليم كناخ ( سلنا ) رددآ رفصشوق لشیرب ءایسهب رفصم

 تا اقب يمام رع کردی اغا اهرفت سج رب دزو هی درک.( هی ) یا
 هددادفپ هدشنزو هبدرص ( هبرضلا ) رولوا لشي كپ قارواو هریشوخو بیط
 روتلوا قالطا هفدابو هناو هنوتلا هلیحف كنمرمه ( رتضاخالا ) ردیعضومرپ

 كفلاشب ییهنسنرب هدننزو لیعفت ( ریضخاا ) رددآ وصرب هلبخف كلاخ ( ءاروضخ )
E Iلاهعتسا هدنسانعم داعساو كىرەت هل تبسم قلوا ریتعمو كرابم رو نمنول  

 ريغصت ( سضیخالا ) هيف هل كرو یا "یا كلذ نالفل یضخ لاق هنمو ىدنلوا

 هن دم و رددآ كتلعرب ندن رلتلع زوکو روند هکشس كحوک لو ع ولرب هیس هی

 یباغا لوکس كناضو یحف كلاخ ( یضلنا ) ردیمسا كنءردرب_ هديب ماش هلا
 هعطق اذا لوالا باسلانم ارس للا رضخ لاق ردهنسانعم كمك یواو

 لا ودا یون دصسمرپ هدننابیم ندم هلا لوسا رک كوره ( رال ]
 ردیعسا نطد رب ندنس هل ق نالیغن سيق ليم نا رضا اون ۱ مالسلاو ةولصلا

 یاو هک یرضلنا رفعج ن هللادبغ سابعلاواو ردندن آ یرضلنا ةيیشوا ندنیندحم
 نب دمع هلادبعوا نالوا هيعفاشلا میم هدب رپش ونهو ردد و ادرصر ز بد

 هه ودبع ی ناغع ملا یخاقو فالج ن دم ن مها راو یزو رلا کا ر دجا

 ( رطخو )ودنداروا یربسلن [:غ ابا نیلا دا ندمالعا ندا ال ر هوا دما
 4 ف أ ۰ ۰ " ۰ 0

 ريضح و ردن دهالعا قددزي ربضح و ریصح ن لع 4 رابه رد د اعسا هدشنزو رب ز

 نجح رلادبعو رد قل یش كحاير ۳ لع كلذك رد قل 3 رب لا تعصم ل ها را

 ) رطامنا ( رد هلا دز هم هاحوت دواب رد رلثدحم یلسلا رمضح و قرض رمضح لب

 رکفو یار رود هئدس ندا نالو بولوا عال هننورد تكاسنا هل رسک كناط

 نش سحاوه هکر ولک رطاوخ يح رد هنسانعم سج اه 13 هسوسو و ریبدن و

 ىلع ساسالاق لاق ردلعاف مسا ندنسانعم تکرح یشآ یرکذوبو ردکعد

 روطخ لع نخ سپ ییعموا یار نم بلقلاف د رهیام یهو رطاوخ هل و لا

 نییدو هللا رانفرو مارخ رطاخو رولوا لوم هزاجم قالطا رطاخ هبلق نالوا
 هلا رطاخ هدشنژو فتک ( رطانا ) ریتم یا رطاخ لجر لاش روند همدآ |



۳۹۸ 
na ج 

 ما ییللا دب ز نب ةبطقو یدع نب ماصو یکے نب بج نب یدع «ارضخ و یہا
 یدنلوا نایب هدنسهدام رز هکر دیمسا هریزج ییا ءا مط و ردیمما یرلس ف هسک

 "رهظع یا ءار بیک لاش رونلوا قالطا هنبالآ رکسه نالوا ریثکو مع و

 هلکیلکج وص هلکنآ نامز قوح هروثوا قالطا ههغوف لوشو دیدطا ةرمضل
 ینح انامزابب قتسادف ناک اذا ءار ولد لاش هوا شلوا لشب بولیزون کئر

 نحاود یا ءارنذخ ماج لاش دوللوا قالطا هرلنج رکوک یناخو ترشا
 دراطفو ردیدآ مشومرپ هدمایو ردیدآ هعلقرپ ندلاغا دیز هدنع ءاشخو

 هاو مس ناتسب یخدو هلی كاخ ( ةراطالا ) رديما كشرار هدند رو یسهیق

 هراضخ و یک هفرغ ردیعج كنم هک ایوک ردهدنزو فرغ کیک مع روند

 ةماط :راضغ هذه لافت ردفمهنم ريغ هفلؤا هفرعت رديلع هکرونید هیایزد
 رولیکو د نکیا لشب یغروف هکرونپد هنجاغا امرخ لوش هدننزو هنیفس ( ةریضللا )
 لیخا هروک هننای كحراش رددآ شوقرب هدنزو یارغ ( یراضذا ) هوا

 لرید ید یشوق یرآ رلضهب ردب کدید یشوق ناروب نویپ هدیکرت  ردپ رکدید
 ( راضلنا ) رددآ تابنرب هدننزو یراقش هددت دداضو یم كاخ ( یراطفنا )
 هلوا قوح ندندوس یوص هلفلردش راف وص هک روند هدوس لوش هدننزو پاعم

 پارغ ( راضخ ) ردیدآشوقرب هدنزو نامر ( راض ) رونبد هیء ربس نتب لوا كاو
 ردب دآ هدلب رب هدنبرق ریه هدنم و ردنا وا رف یراضما تیاغ هکر دیدآ عض وم رب هدنزو

 عیب نیزقلوا رهاظ یالص ی رویم نالوا هدنحاغا هدا زو هلعافم (ةرضاخلا (

 ندنوب هکړد ح راش اهحالصود لبق راثلا هعاب اذا ءرضاخ لاقب رد هتسانعم كلا

 غاب سپ ردلخاد ید یناو مس ناک ركح وو ردشلوا ردا ص یعرش یح

 ( رضلاو ضلنا ) رلوا زیاج عرش كمریو هنامض مدقم ندنتفو یناتسبو ی هجنایو
 تفعو لطابو رده هدنرلنزو فتک ( رضلاو منلاو ) هل لءرسک كيمو كناخ
 هناو مس هزات كب نایلوا هدی-ر هحالص زونه لصالاق ردلیعتسم هت انعم هنامو

 رده هدعب هیلوا لباق هلوانت هکروند هدوسو هدرغو یشکا كی منمو رود
 ارضح و ارضم ارضخ نالف مد بهذ مهلوف هنمو یدنلوا لابعتسا هدن لاتعم تقفعو

 اب رطاضغ وا نت ریغب یا ارمضم ارضخو اتم ایضخ هذخا لاو ارده یا ارضم

 رابتعا ندنسانعم هزاتور یسهلج ائر اثینه یا ارضم ارضخ كل وه لاش3

 ( رضخ ) رودلوا رابتعا هجوارمو خابا دیک اتلالجال یمهلک ارضعو ردشفلوا
 هيلع ېنلا سابعلاوبا ردهلیئوکس كلاب هکهدنزو دبکو رد هریک كلاب هک هدننزو دیک
 ییدلیا دوعقو ربس یدباایلپ دوخاپ دجا یمسا هک رد حراش رد رلتیضح مالسلا
 هدنزالاح نیققم رثکا یدنلوا بیقلت هلا متخ هلغلوا رولوا رانج لحي راع



۳۹۱ 

 ك هبیکو سضخا وهو عطقناو نجا اذا "الکلا رضخا لاق ردهنسانعم كل نکیا |

 ( راضیطخالا ) دوسا اذا لیلا سنبخا لاقي ردلمعتسم هنسانعم قلوا وك ارق

 "یا یضوضحخا لاش ردهتسانعم قالوا لشی كم هنسن رب دو هدننزو باشیشعا

 روبص ( روضلناو) ردفصو ند همنخ هدننزو رجا ( مضخالا ) مرفأ ىنعع

 ( ريضالاو ) هلیعف كرا ( روضخلاو ریطخلاو ) هدننزو فتك ( رضحلاو ) هدننزو
 لاقب روند 4 هنسسن هايس یضخاو روند هی ولکنر ناب هدرلنو هدننزو ریما

 ندنغیدلوا نول: برقا ههایس هداني هایس هلضاب ترضخ دوسا یا سضخا یش

 روک ذم هحو ی ردشل وا لئاق هنت دض هج رک فل وم رول وا قالطا هد ههاس

 هدننزو فتک ( منا ) رددآ كغاطرب هدفاطشخاو ردعالمان قیدض هرزوا

 هاو نونلوا قالطا لابن لشن و هزانورت دمو یدشلوا کد هیتر
 و رسو هرا ریجو هلاهرونید یتدهسنح رونید هنجو هریاچو هن ه ریس هژابو هتک ]

 نی رد کوک ینعپ ندهبنج ضخ و ةمضلنا رشک یا مضخ ناکم لاش رود هراز

 ) رضا | هل اه ردهنمح ید رفه روند دهن وکر نداب نلوزا هدنس وم زاب هلغملوا
 روند هریاچو هه ربس لشیو هزات یضخو یدنلوا رکذ هک هتن ردفصو هدننزو ربما

 هرازه"ربس روضخم و یدنلوا نایب هکردهنسانعم سنخ اهدننزو روفعی ( روضحلا )

 روتيد هراز هاربض یندوب يخف كداضو كيم ( :مضخلا ) رونید هرانجو
 لاقب ردهنسانعم كم نکیا هزانو ر هربسو رباپ هدنزو لاعتفا ( راضتخالا )

 تافو نکیا ناوج ون هزان مدآربو اضغای رط ذخا اذا لوهعلا ءانب ىلع الکلا نضتخا
 هنسانعم كمرتوک كوب واتف تاماذا باشلا صنتخا لاقب ردلعتسم هنسانعم كمع

 ۵ ربقو هلقحا اذا لا سنمخا لاق ردهلتءالم هننداع كفلک وب یاو رس ردلیعتسم

 لاقب ردلبعتسم هنسانعم قمز وب ینتراکب نکی هغلابان زونه لوق ىلع قمزوب ینرکبو ||
 هزاتو لشي زونه یاو رسو یریاچو غولبلا لبقوا اهعزتفا اذا ةيراا سنت ا
 .ذخاو یسهینب لوهج لوا تیام رولوا ینیع كلوا یانعم هکرد هنسانعم كم نکیا
 ,هدننزو ءا رج ( ءارضطا ) ینخاوهو « هحاذا الکلا یضتخا لاق رد رعم لا وتع
 كنردوبک هنسانعم ءاس رولوا قالطا هکلفو ءارمضخ ةلق لا ردي وم لرمطخا

 مرک | ءاضلنا تحام لاقب ردکنر برقا هترضخارپ ز یدنلوا قالطا نوهغیدلوا
 ۱ *۶!رمضخ هللاد ایا مه وق هنمو رونلوا قالطا رزیطعم و داوس دل دیو ءایسلا یا هنم

 زا هاورپسو اوعرفن امم يتلا مترجم یا ساسالاق لاقو مهمظعهو مهداوس یا مه
 | زا روک تاوامضخ ییج كنوب هکرید حراش یک قاننساو ناغوصو هصارپ روند
 ا ارجو ءارج ردقلوا ضخیم هج رک نالوا سایق دقدص تاو ا فلنا سیل هتمو

 ] یک تاوارصتو ءارصک یدنلعج یک مسا هلکلیا هبلغ قرط تیسا هدنوب نکل یک
 ۱۳ سسس
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 رداص یعرمش یہ هدندنسیکیا کر دهنسانعم كلنا توالت یی دج زکلاب نوجا
 روکوت لا راصتخاو اهیف دج ام ارفف امنیآ د فا ادا ةدضسا یصتخا لاقب ردشا وا
 رخآ هدزانو هساخ لع هدب مشواذا لج را مصتخا لاش رد هتسانعم قموف هرژوا

 یصتخا لاق رد هیفش تقية هنسانعم قموفوا تبآ ییا دوخابر نامه ندهروس

 هدوهیو لوطف ندهتسنربو ةواصلاق :دوسلا رخآ نم نخآوا ةبآ أرق اذا لسلا

 لوضفلا فذح اذا یشلاق لج را یصثخ | لاش ردهنسانعم تابا.4ازاو فذح قالوا

 هب رفا كلساذا قیرطلا ممثلا لاقب ردهنسانعم كمك هنالوا نيقب ك كلوب و هم
 سمتخالاقن ردهنسانعم كمك هجادقمرب ناه بوینک هرزوا لاصبتسا نهتسئرو
 زی ام فک لا هدننزو لعفت ( صخاا ) اعا ام یازطاق

 موب نورسخاا ] ثیدلا هنمو هترصاخ ىلع هدب عضو اذا لج را مس لاقت |

 ىلع ميديا اوعضو اوبعت اذاف لیلاب نولصاا یا [ روسلا مههوجو ىلع ةمايقلا
 نانلواهلازاو فذح ند هنن رب هیرنصق كفلاو یسهیب رفضم ( ی رنصذخا ) مهرنصاوخ
 هلعافم ( ةرصاخلا ) یک داز فرح ناشوا طافسا روند هئي لوضفو از

 هد ذخا اذا الالف رصاخ لاقب ردهنسانعم كمزک بول آ هللا ینلا كمدآ رب هدنژو

 لوفلع قعشو هدرب ینیدشواق لو بودیک هلو رب یرب ره كقيفر ییاو یشلاق
 قیرطق لک ذخا اذا نالجرلا مصاخ لا ردهنسانعم كم رو یرغوط و ی

 كمدآرب یدو هدشزو لعاش ) تا ( هنج ىلا یشوا ناکمق ایقتلب

 مهضعب ناک اذ | نورصاخ# موقلا تبهذ لاقش ردهنسانعم كمزک پولآ هللا ا

 هطوف نلین ون وط ندروک و هک رونید هرازا هدنزو پاتک ( راصا ) ضع دی ذخا

 هفو رعم نول لوکس كلهم داضو یعض كلان ( ةرذلنا ) ردقج هلوا لاقشپ و
 هدننزو درص رولک نخ ىج رولوا رییعت لش هدیک رو رمس هدیسراف هکر وند

 قشراق هلهایس هدنمف تآ هرنخو هلیوکس كداضو یمض كلاخ رولك سنخو |

 لاقب رولوا رپبعت روکوق هدیکرت ردنولرب بیرق هروم رولوا لوک هکر دقلزوب ۱

 رونل وا قالطا هکلهزاو هکلرت هرمضخو دهد ابتطلاخ ةرمغ یا ةرضخ سرفلا نول |
 ههنین لثپ هکرولوا عج ندنسهلک نتو ارو ةموعن یا :رنخ هیق نصف لاق

 مه لاق همو ر 1۳ قالطا ے هنن نالوا یماخرو:بمخ همسات لوا روا
 ردهنسانعم قاوا لشي هنسنرپ هلنیتحف ( رضلنا ) میدنع بصخ قیا بک انلا شخ
 قلوا هزالورت هنن ریو یضخ اراصاذا میارا بابلانم اریضخ "یا ضخ لاقت

 هزاا ورو لشي كنجاغآ امرخ یخ و مناذا ع رزنا رخ لاق ردلیتسم هتساتعم ۱

 قلوا لشپ كب هنسنرب هدننزو رارجا ( رارضخالا ) ردردصلاب همست روند هئاد |

 لشي زونه یعهلوقم قلتواو رباچو "هغلابم ینخاذا "یثلا زتتحا لاق رد هنساتعم

 ےک سه ت م چ ہک د ےک ھم یم ھت ج ہہ یم مہ ھم ہی و ت ر تس ہی سس یک

 ےس تو



 || هدیتمصخ لاق ردهنرانعم قلوا قوغوص و كموشوا هيت ( رصالا ) رولک
 | زاماكی هدارو فلم درباذا انموب مصخ لوقتو ترق اذا عبارلا بابلانم اریصخ
 ۱۱۲ یارصخ مو لاش روند هني قوغوص كپ هدنزو فتک ( رصخا ) ردشلیا

 رول وا فصو هدهروک ویو هلو روشد هم دآ وللب ها هدشنزو مط ) فا ۱

 یسهندواو قیفد یا رصحم محشک لاقب و هربصخ رماض قیقد یا صح لجر لاقت

 نابط زودو طسولا ةقدتسیا ةرصحم لعن لاقي رولوا فصو هشواب نالوا هجا

 ناک اذا نیمدقلا رص لحر لاش رولوا فصو همدآ نالوا ول رک ینابط بویلوا
 بفص وهلا لوشو هیف هفد جم اهصخا یوحو امعبقع و امهمدقمنم ضرالا 0

 .ندءهرکص هک ایوک هلفلوا كلهجا كپ هدرب ینیدشواف هفک كنسهکلیب کرولا
 هيفوا ط وب رم “هلاک رض اهغسر ىف ا5 ۱ ةسصخح دب لاق هل وا یک ط ول ص

 0 1 هروکوتشو ) ةرصاملنا ( هل وا فلت ۷۹ ول یر ك زالب هدن أ دوخ اپ رب دتسسم رم

 عب یرمصق هلا كيک نالوا هدنشاب ناب ییعب هلا هفق ردو هنسانعم هلک اش رونید
 ٠ || دولوا ريف فطع ینا هلغلوا "یشرب یسیکیا ارهاظ روند هننیبام كنوکیا هصق

 ۱ قیرطلا یصاخک اوکلس لاش رواد ه رال و نیش یف تيم ) داخلا (

 ۴ اتا اةاطم ردلآ مسا هدنزو rS ) ا ( ن وک ید رفم ای راقا
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 ۳ مدت رللا 4 رلک احوربماو یک يتيدص# ۳ قتل وفو هزاکع واصع رود هش یحوهلوا

 تس د سم یر اک دلبا راسا ن هوا یر هدن رک دا باطخ ها بو وط

 e ۱ 0 رالا يو وج هلوقلوا نکردا تیاطخ موق ب E ولا هاکو روید هنس هلوقم

 ا هنر ها را اس ین هلو کان شوا لاو ی یراتشاب زود وا

 ۱ ا لوبقم ردیقل سینا ن هللادبع ندیاصتا ( ءمصخلاود ) یک راصع یراقدنللوق
 ]| هتیرلیدنکیرلتمیح رسو هيلع هللا یلص مرکا لوسر هدنلباقم یتمدخ رب نالوا هاکردب
  بیقلت ثعاب یرلفدروی تیانع هسصح رب هاب ریش نسردبا تاقالم اکب هدّننح هکنو

 ( یمیقلاتصیولناوذ ) رددجلاب لئاب هکر دندباصا ( ياهلا ةرصیولتاوذ ) ردشاوا
 هدنهح یراخ ماما ردهسک نالوا یأشنمو لصا كجراوخ هکردربهزن صوق رح
 هلادبع هاناف هدنلحمربو هلیئرابع لدعا هلا لوسراپ لاقف :یصیولناوذ هاناف هرکرب
 9 هللاو ردبلغا یسشوا مهو ىلا ريبعت هلغفلوا تب هلیناونع ةرسيولخا یذنپ

 ااا لاق ندهتنانعم (یم وط ها هدشا هسکرب هدننزو لاعتقا ( افعال )
 و یالک هک ایوک رد هنسانعمقلق س و س وم یالکو ی | اذا لعمرا

 1 2 ۱۱ توالت یش هد هدع رک نآرقو ه حوا اذا مالكلا رسصتخا لاق رول وا شلیا ء دن

 رادیع مش لامهسا هنسانعم كم بودا رت اا هدعس نوحا كمالیا دهم نکردیا

 | كليا هدجس لوقلع دمسبال اهن آ كرتو اه روس ارق اذا ةدجلا یصتخا لاقي
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 طساو هلیض كناخ ( هوار ) یک یاومسشمخ رد ودم هو رو مخ ولغوا |
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 | لپ والالسلا یا ااو ةرالناو ,OTE اوتو لاقب ردهنسانعم
 كلا ( اورا ) ملل یا ةداسلناو راسناو ىرماللا لها نم وه لاقيو
 كنا ورم ون هروک هاب ثاح راش ردب دآ شاق ولرد رو ردیدآ بارش ۶ و رب رخ

 رخ لاش رد هتسانعم كلبا كاله هدنزو لیعفت ( ریسعاا ) رددآ ه رف رب هدنساضق
 یا :مانخ موق لا رووا قالطا هسان یافعش ( رسائلنا ) هکلها اذا ارت
 ةنايللا لهایا ةمسانخ موق لاش رونبد هساش-ا نالوا تنایخو ردغ لهاو یناعش

 ( شنا ) ۾ 4 يا رسنخ وه لاش رونید a هدننزو رب رخ ( رشا )

 ( ریسانلنا ) رود همدآ نال وا هدنارمس 4-۳ اباد همای ) ىرمىنلئاو ) هدننزو رقع

 ردلوډځ هبهغلاپم یتیعج یدنل وا کد 6 ردهنسانهم كالهو لالض هدننزو ریزانخ

 بتکرونید هنب را یرالوب نالوا هرزوا راجشاوقلتوا ضعب كنیرلیع غاطربسانخ و
 وین هيض راخ ( ةراشمناو راشلنا ) راردبا دع ندوراد یتسیروق هدهیبط

 اش یکرلهنسن قحیناو كج هک و دو یسیدنکلس هر ه فس رود هنب کو هنسوت وک

 هدر یار لا ةراغخ هذه لاقبو هيف رب الام یا ةراشخ وراشخالا ةدالا ىلع لام

 ةراثخنم وه لاقنرونلوا ریبعت یزولوم مدآ هک رولوا قالطا هسان "یناداو هلفسو
 ةراشخ هذه لاقي رولوا قالطا هه را نایلوا یزوا هراشخو هتلفس یا سالا

 لاش روند هسان "هلفس یسهلوقم داورخ یخدو ( رشامنا ) هیف بلالام یا ریعشلا

 یدنکوت هدیسو هدهرفس ماعطلا دعب هدنزو رشح ( رشا ) یند یارشاخ لجر
 ىلع با اذا یناثلا بابلا نم ارمشخ لج رلا مشخ لاقب ردهتسانعم قموق یدنکلسو

 هلغلوا هنسانعم قلق هرمک ابو "ريع هلا هلازا یتسهراشخ كيهتسن ربو ةراشلخا ةدنالا

 راہظاو صرح هنس هلوةم ماعطو هنراشخ هنع قناذا "یا مشخ لاقش رولوا دض

 هسکرب هلنیتهف ( مشلنا ) هرشاذا لجرلا مشخ لاق ردهتسأنعم كليا اشا طرف

 عبارلا بابلا نم ارمشخ نالو رشخ لاق ردهنتسانعم قجاق بوقروق ندهتسنرب

 (نامذخوذ ) رددآ قافوص رب هدرواسی هلی كناخ ( هرواشخ ) انج بره اذا
 ندنلسن كلام نب ناهلا ندرلکلم نالوا رمبعت «ءاودا ندن كولم هدننزو نالص

 کروند هتطسو كناسنا هايلوكس كداصو یصتق كاخ ( رمصلنا ) ردسقل كکلمرپ
 | كننابط كناسناو هطسویا همصخت قد لا رونید نايم هدیسراف روئوا ریبعت لب
 مدقلا صجخا زلوا هدرلنابطزود ردبرپ نایکد هدنس هئروا هکروتل وا قالطا ا

 هک هلوا هدننیب یسیغاشا هلیسیرقوب كفلموق هکر ولوا قالطا هلو لوشو هنسانعم
  نیشن هبدابو رولوا قالطا هنغلارا كکلی هلید كزک هدقواو رولوا ردیک ندنروکوب
 | دوصحیج O مورد 4وا یلایدروم هک رونبد هنعض وم یرهلاخ درلنلوا
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 هراوید دفص هل ذاوا قرع زاد هلاژ یک لک كر یراسجخر هدک دلیا رظن |

 یدکبودا شقن یعارضم * شوشرم لطلا اهم ار ات ۱
 نیلا املعربش اهض عج رفو * هنتح هدکدروک یوقرم عارمصم بقر دیش
 ( رزالنا ) ردتشلوا یداپ هبهفطالم هجحلوخ هژکلیا مقر ینعارصم * شوفنم

 لا لصوم رزاخو ٌهيهاد یا رزاخ لحر لاش روند همدآ هیهادو كرز تیاه

 یر( یررطاو) هدشزو یرجحا ( یرزعالا ) ندیسا 2 بر هد لا

 بوریک | ندیکی بوزوب ییا یکسا هک روند هراقراصو هردلد لوڅ هدننزو
 فدنهدنزو باغ ( رارخ ) هل وا شفلوا چ هلکپا نالوا لصاح ه رکصن دک دک وب

 ( رازبخ ةرادو ردا ةراد ) ردیدآ عض وهرب بیرق هب هیصق مان شحو هدشرق

 ردیرلمسا مضوم ررب رارید خد نیترب زلنا ةراد هک نیرپ زلنا ةرادو هدننزو رقعج
 قلثخا ىلا یا رززخ وه لاق روند هیسک یوخد هدننزو لح رفس ( رزن زنا )

 هقیضاذا ارز هررخ لاش رد هنسانعم ققلاراط ییهنسن رهدنزو لیعفت ( رره )

 توصیف یزراقاپفزوک نوجا ققاب هللدح و تقد هیهنسن رب هدنزو لعافت ( رزاعلا )

 سك ( سلنا ) رظنلا ددعل هنفح قیضاذا لجرلا رزاخم لاقب ردهنسانعم قهیق

 ( نارسلناو ) هلنیتض ( سسطناو ) هلي كناخ ( سسناو ) هلنیتحف ( سسلناو )هدنزو
 هارکو لاضو قمزآ ندنلوب هسکربهلیخ# كرلاخ ( راسطناو ةراسناو ) هدننژو ناقرف

 انارسخ وا سخوارسخ و ارسخو اس یسخولح را مسخ لاشرد هتسانعم قلوا

 لوقىلع كلبا نایز هدارشو عیو لضادا یناثلاو عبارلا بابلانم اداسخو ةراسخ و
 سک سخو نیغوا هرات عضو اذا رجاتلا سخ لاقي ردهنسانعم قعادلا
 انارسخو انسخ "یشلا یسخ لاقب ردهنسانعم كتلسک | ی هنتر نارسخ و هدننزو
 فا ( یسیلناو ) هدننزو ربما ( سلاو یسانا ) هصقناذا قا باسبلا نم
 یرسیخو رخو ساخ لجر لاق روتتد همدآ نالوا هارکو لاض هلا هروصقم

 لاقب ردیبسن لعاف مسا رونیدهیسک شماوا هنایزو ررض هدنراجتسماخو لاضیا
 داتساوفص و هلاوحاو لاعفا هکرولوا ءاکو هتراج ف مش ودق راص اذا مساخ رجات ||

 ندارعش سساخو ةعفا ريغ یا [ ةرساخ ةرك اذا كرت ] یلاصت هلوق هنمو رووا |
 ساو وا هنسهقاو تخورف نفیرش فعصم ثوروم ندنردب ردیقل كورع ناس

 یسلیا فالتاو ریذب نکیشمربک هرشک لاوما هند لوقلع ییدلیا انشا یاوید

 رددنسانعم كقلسکا یی هنسنرب یخدو هریک كنەزمه ( راسخالا ) ردییقلت ثعاب
 كفلاو یوکس كنونو ىعف كلخ ( یرسنلنا ) هصقناذا نا ربا سسخا لاق |

 ( راسلخا ) ردهنسانعم ییامورفو مولورد هنب رانعم ردغو كالهو لالض هلیرصق

 یرسنخ هدننزو ریزانخ ( ریسانطناو ) هدننزو هباعم ( ةراسخاو ) هدننزو باش

 رنا
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 ینفشالصا نوا هح ربا هشوص تا لوف لو رود «دیسع هسالوا تازکاو

 یواض مدح رش یاره ٌهیالا هکر ید مرم رود هیاب روح نالوا 4ام ردش راف

 رایدلیا مت لا ماهطوب ی رام رکا قردص هرزوا ی رمت كموحم

 ث راح هدفف لواس هم ر رب و ثرشاپم هلک | ا هداک ی تراس نداعتا اطا

 بودوا كرت هدکدید رددوجوم هدماعطوب ییفصاا لم هنسمس هفباخاپ بودیآ دایر
 هرو لم ماءطو یہنا رایدلیا تلح را دیرش یخد یسکیا هدنما؛ هئس عناولاق

 قفاب هلیج وا زوک لوکس كنازو ید كنان ( را ) زساه زرد ید ریزخ
 اذآ لوالا بابلانم اررخ لج لا رخ لاش ردیشفابو دعو نیبدوخ هکر دهنسانعم

 یهادن اذا رزخ لاقل رد هنسانعم كمل هیهاد هنا را هکر و نماا رب ر ظن

 لاويح هلیرمسک كباخ ( را زللا ) بره اذا لجرا رزخ لاقش ردهنسانعم قجاقو

 ند روس هک رد ج راش راردیا رعیعت زوط هدیکرو كوخ هدیسراف هکر دفو رعم

 دنعو رولوا لسیعتف یئزو سپ رلیدلیا قالطا نوصغیدلوا لزوک راط ردذوخأم
 هفالشخاو فام رواوا لیلعف یزو هروککو ردهلصا یون ردیعایر شضعبلا
 لبح راپ عشومرب هدهماع ریزمخ و یمدا ردشاا تراشا ید هدنلید یعابر قبم

 ریبعت یشاب زوطو هجارس هدیکرت ریزانخو ردیعج درب رمح ( ریزانا ) ردیدآ
 چ ہقچ ,یهاک ردشیش یتقرب لواو ردرب رمخ یدرفم روید هراضیم ناشوا

 هلاصف ( :ررلخا ) ردا روهظ .دنوی یرثکا رول وا یرمو خافرب هدریرب
 هدنسهقرآ كناسنا هک ردیعسا عجو هوکرب هدنزو هره هلیض كلاخ ( :رزلناو )
 هبا كکش هلرصق كرل-فلاو ىحف كرلاخ ( یرزولناو یر ربنا ) رولوا ثداح
 قص فص هکرونید هشیورون قرهدغاط یرلکناو قدرهلاص یرالوق ینعي

 ثاکفت ةيشم یش یا یرزولناو یراریلنا یشج لاق ردنرابع ندکعیرو
 هل رحن هک ردسیمسا یدنه رجش ع ونرب هلی كنازو یحف کاخ ( نارا ربا )
 نارربخو راداپ ناور تخم و هلمکساو ناکوج ندن للاد ردب رلکد.د ناراره
 هدهشماقو هب یغراقو هن راهب شو هنفورع نالوا دتع هضرا نورد كراڃشا

 قالطا هرلقارزم و رووا قالطا هلامن نالوا مر و هزات ورت اقلطم و روشد

 لدرانک یبا هلکنآ هکروند هفیرص یرلکدنشا زیعت ردنوک كرلیعهکو رونلوا
 ناکس روند هنمود كلك و روند ید یدم رلردیا عفد ندرر غیصو

 هناخرب هدهسمرکم ةکم ( نارا ربا راد ) رد هنارربخ ىد رقم هتسانعم .هیقم
 اش ناز رخ یمهراب یل را دیگر هک كنهفیلخ رب ندفی تابع هکردفورعم
 یدیارلیا همدانم هیهفیلخ هلفلوا ندارهشو ءابدا هروب نم هکرید مجرم یدیشلیا
 ههنا بوقح ندماج نوکر هلجزا ردشلوا عفاو هریک تایاطم هدنرلنايم



 ( نایرلنا ) ردیدآ مضومرب برق هبهفج هدننزو دادش ( رارغا ) ردیدآ مضومرپ ||
 قرهیلغاچ هدشزو راثرت ( راخرظنا ) روند همدآ نابح ققروق هدننزو نایلص

 ءدنز و روسرس ( روخرظا ) رونلوا رببعت ناغلغاچ هکرونید هب وص ناقآ

 تاموعطم روخرخو رونید هەق ولدوس قوح هدننزو ريج رج ( ريخ راو )
 همدآ ندا تهازنو تک ازلو متن هدنصوصخ یناثورفمو ا تابورشمو

 لحر لاش ردفدارم ها یانعم هلا روخ رخ لک ك رلاخ ( رخ رثخا ( روند

 .مدشزو روبص ( رورظنا ) هشا فو هسابلو هماعطق ما يا رخرخو روخرخ

 لسبقلا ءام ةربثکلا یا رورخ ةأرما لاش روند هنوناخ نالوا ولوص كب یجرف

 نریم یدححو كنالبق رورخو رد,ذآ هیصق ر هدننسهکل وا مزراوخ رورخو

 ةره لاق رولوا فصوو ردصم هدانعمو هروک هناي كحراش رونید هننسادلرم

 هردلاپ نوب زو فیعض هبرسک كرلاخ ( ذيرخ ناو یرخ را ) رورخ :رهلاو رورخ
 لاو ( رس رکا ) هتفيعض یا هیرخرخو یرفلرت ناسا لاق رولوا فصو
 لاق رد هتسانعمقماننوا هنوا یرب یک مولط یراق كنهسک نالوا كوي یراق هدننزو

 دوپاسو قلاص هدننزو لاعفنا ( رارضنالا ) مظعلاعم برطضا اذا هنطب رخ رخ
 یریز ( یریریخا ) یخرتسا اذا هنطب راو لحرلا رخما لاق ردهن--انعم قلوا
 كمروشود هل رسک كنەزمه ( رارخالا ) ردیمما داوص ر هدننای لبح رمان أجا هدننزو

 یازو كاخ ) زرا ( هطقسا یا هرخاف فیسلاپ هد بر لاقت ردهنسانعم

 هربص كرك هک هنسانعم قلوا قییق قرهلوا قلخ یرازوک كمدارب هلیعف كنهمحم

  قلوا هدنلکش راقب هلیفرط رب دوخای قلوا كحوکو راطزوک لوق ىلع ردقلوا راقت

 راقب قر هبابق بوحآ ینرازوک ریت ریت دوخای قلوا یکراقب هلی راکیای یغربوقای ینعی
 ارزخ لحرلا ررخ لاش رد هنسانعم قلوا یشاش یس رب كنب زوک دوخاب قلوا
 ناکوا :ربغصو هقیض تراصوا ةقلخ اهیصب هنيع رسکت ناك اذا عیارلا بابلانم

 رزخو نینیعلا دحا لاوحاوا امهضمغیو هینیع محفیوا نیقسشلا هناک رظنب

 هب دف اط لوا ناورش رحم یرلکدد رزخ رح ی كن هشن اطرب ندیناسنا سج ا

 قالطا ةغلابم هلغلوا تاتو و راط یرزوک ژرولوا مقم هدنلحاوس ردفاضم

 فسویو رونید هیاب روح ولغای رزخو ىدا ندک ارتا ۳ لصالاق رنو یدنلوا قا
 نب مساقو رد رلثدحم هکر دسقل ثكنندح ىفوصلا رع نب دمو ردسقل یرقلا كرامملا نب

 لع ردفص و ندروک ذم رزح هدننز و رجا ) ررخالا ۱ او لو اف رزرح ن نجرادبع

 هکردءارزخ نوم رود هیشک نالوا هرزوا روک ذم فصو یرزازوک فالتخالا

 یک ارج هدننزو هنیفس ( ةرب را ) یکرچ ردرزخ ىج رولوا فصو هدهزوک ۱

 روند تا حج الو نالوا هلا تا شايق قفواو نوا هرب زح و روند هبابروح ولغاپ
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 ناطام اشاد ( رذالنا ) روید هغاصبوا یرک دعا رییعت لیرط كلافطا ديكر |

 رذاخ لجر لاقت روند همدآ نالوا نانو زس یکم ب ندولجروب دوخاب ندیلاوو
 دعطق روند هنسهرابز هیصف كلافو كاخ ( :رفذلنا ) م رفوا ناطاسنم يتسم یا

 نکردا ملکت کرونید هنولاح لوش هدنزو هر ( :رفنذلنا ) هتساتعف پوقا
 لاقی رونلوا ربسبعت كاف كاف هدیکرت هلوا راقچ ندن لکلد كشورب هک ابوک نوص

 ار رم( را ) اب ر“ نم ج رغ 5 توساا فاتح یا 2 رشنذش اما ۱

 اذا لوالاو يناثلا باسبلانم اریرخ هالارخ لاش ردهنسانعم قلغاپ نکرافا وص |

 لاق رد هنسانعم ینسهدلشف نکراچوا یشوف لش وانو نک مما لی كاذک تاص
 لاقب ردهنسانعم قمادلروخ هدوشواو تفح نیح تئاص اذا باقعلاو ځرلا تر

 هرب لفاروئواو زود نالوا هدنب درد تكکوب ییا رب رو طغ اذا ماكا رخ

 تازو مزمز ( ر 4 شنا ( ردب دآ عض وم رب هدههاس و رخ و رده رخا ی رونید

 هد زو هلزلز ) رخ را ( روید هنسیدلشف شوقو لیو هنسدلغام وص ردعسا

 قمادلربم یدکو نالبقو طغ اذا مالارخ رخ لاقب ردهنسانعم قمادلروخ هدوقیوا

 هدننزو رج ( رانا ) رخ رفناب تاص اذا رونسلاو رفلارب رخ لاقب ردهنسانعم

 | || كود هبیناشا ندکسکوب لوق ىلع كعشود افلطم هدننزو رورغ ( رورظاو )
 ولعنموا طقس اذا لوالاو یاثا بابلانم ارورخ و ارخ لج لارخ لاقب ردهتساتعم

 لقع هرزوا مدآرو هقتش اذا "یثلا رخ لاق ردهتسانعم قمرای رخو لفس ىلا

 رخ لاقب ردلمعتسم هننانعم كمريو یراوو كلیا موه نزسنآ ندرب لک هننهذو
 ردلبعتسم هنسانعم كلواو یفرعنال ناکمنم اطلع اومعه یا نالف ینبنم سان الع

 زاغوب ینعب هنیزغآ كنمرکد هلیعط "رلاخ ( یرمناو رفنا ) تام اذا نالف رخ لاقب
 ندنابوبج رخو رونلوا عضو یادفب نداروا هکر وثوا قالطا هتکیلد یرلکدید

 ردقح هلوالغ یرلک دید یرح هلک و هلروه هدیکرت رولوا رودم هک ردیسا بح عورب |

 هراب ینیدراپ ییوص لیسو هنذا لصاق یا هرخ برم لاق روند هنبد كغلوقو |
 ردندیماسا هلیض كناخ ( هرخ ) هدننزو هبنع رولک هررخ یج روند هکدنخو

 || هرخن رگنب دمع نب دجاو ردهیاورلا فیعض ندنیدحم غابدلا ةرخنب بوقعی
 ۱ ید هاشرب ندهلاید هکزدیلیدلا ةلودلا دتضعی روریف هرخ هلوذلاءامو ردد
 عن هک رددآ بعلرب ندنرلبعل لافطا هلیسهدش لا یک كناخ ( ةرارللا )

 ۱ يا لوا ٠ ر هنفمرپ ینجوارپ بویلغب پیارب هعونصم تخم رب ردقلعن

 18 در روال ا شف شغج هند یرغوط هترلفرط یدنک بوبالوط ا
 | نکحوک هکر هد شوق مرا و راردا ریبعت عغالرپ درب ضعبو یغاشقح |

 هدنب رق هفوک هرارخو هل سک كنخ رولک رارخ یج بولوا كوپ ندنشوق |

 جرم ۱



 ناتو le قشویوا «دننزو فتک

 نم یار خلیل لاقي ر روذید هب ده

 : و دا لو ۳4

 ۳ ردخا PR و یو 7 بس یاب ( یردخالا ) لطم یا

 || ندنسیوط نوکرب بولوا یعما كرغیآرب ندنرلتآ كباب نب ریش درا ندمع ناهاش
 ۱ طلع ا ریئحو راج ا مع ءرظاک یدلیا رارف هنابایو ترفنو یا

 ۱ رجلا یهو 0۳۳ مر لو زاید یا بوش کا
 انب ؛ نم وها قحالاف لوقت او برف شح و تاب ریش د رال تاک ناهار ردا

 ږوب هدننزو سان ( ردلنا ) شحولا رجنم لعف وهو ردكا تانبنموا ردخا
 رونلوا قالطا هنتشوق لجشوط هدننزو هیارغ ( ةيرادطا ) رونید و

 تل یخ كاخ ۱ ۳ ۱ TT 0 و دصرت 4 كوان رس

 ىس 1 ا هدیبع

 ۳۹ 1 یردلا ۱ ردشسن كندحم ا نسح نب دم ون ir ) ردشلپا ۱

 ی .روتد ا نالوا هدنغاتب ۳۳ 0 را هشیه هدنزو ا

 ۱ یرفز ( یردلنا ) یدنلوا کذ رکن نر کوبا تمزالم هب هشيم اکو ژبس

 .داوسلا دی درسا یا یردخ رعد لاق رونل وا ق هالطا هود نال زا هایش كب هدننزو /

 | رخ نالوا لية اس ندنج اغآ نزسقلو لاکو 2 زونه هدننزو ها ز ¢ ةردلنا 0

 | هدننزو طبالع هاف ( رفادللا ) جضنتنا لبق عقت تناک ادا ةردخ ةر لاقي روند!

 قلوا هرفدخ ید ھم وا اش هنسانعم ناقلخ با رود هناونا شا

 هکر د ةسمانعم فورذخ لینوکس كنەمم ا ى كناخ ۰( را ) ) ردتکع |[
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 رو 3 ندب اس ال : ردو و رکج هنفرط , درب چ نوجا ثمامروا

 ¢ ۲ راد رها درک دودع ی يک هک لا هر اچ ۱
f9 پول ۶ بول وا بصا هئس وا ی رم كلءود هکر ونید هدأ شازود نداد لوث  

 .قالطا نوهکیدلیا زاسس یالوا هدنعتا ر وث وا راس یرزوا ها رەئ ىسهوقم |

 1 نالوا یغاتی نالسرا رخ و و رکو هو 1 دام ندنآ یل 4|

۱ 

 هنا یا هردح ف متم یا ردا کا لاش ردی ال وا 1۳ ت کروند 3

 ۳ Le قمردننوط راج و هدرپ ٠ ربف شعتشو هدنزو ردغ ( ردلا )

 ۱۱ ۱ ادا لوالا بالا نم اریسخ تا ردخ لاق .رولوا كمردتهجارف «دزراد و 6
 ۷ ۲ ۲ ۴ ۳ 1 E" . 1 و

 | | ثاکلاب ردخ لاق ردلعتسم هنسانعم یناوا منم یاد هدنعربو ردنا اھمزلا /
 فلخت اذا ىظلا ردخ لاقب ردهنسانعم كليا فك وهآرب ندروس و هب ماقاذا

 ری اذا لجرلا ردخ لاقن ردهنسانعم لوا. ناربح و هتشکم و میطقلا نص 9
۱ 

 كمردنل هجارفو قمردننوط راجو هدرپ هرمق هزات ندوب هسک كن هره ( رادخالا) ۲
 رد هتسانعم قلوا میفم هدرپ رب و اهردخ ینعع ردخ تالا ردخا لاقب ردهتساتعم |

 ردخا لاق رد هنس انعم قمردش و وا یوضع رو هب ماق اذا ناکلاب ردخا لاقت ۱ و

 موقلا ردخا لاش رد هنسانعم كم زيك هنوک ول هننروف و اردخ هلعح اذا وضعلا ۱

 رد هنسانعم قمی هدنغاتی هد هشيم اعاد نالسراو رو مغو رطم مو یف اولخد اذا ۱

 لاقب ردهنسانعم كليا ناو رس یغات ییالسراو جالا مزل اذا دسالا ردخا لاق

 " راجو هدرپ «ریق هزاآ دوب هدننزو لیعفت ( ریدخلا ) هرس اذا دسالا نیرلا ردخا ۱ #9
 ) ةردخلاو ةرودخلا ( اهردخا ینعک لا ردخ لاش رد هنساتعم قم ردنت وط ۱ 3

 ( ردلخا ) رونید ه ربق نالوا هدرب لها هدنزو همظعم ( ةردخلاو ) هدتزو همرکم |

 کرولوا ظیلغ هبترم رب لرههو ساسح حور هکرد هنسانعم قعشوب وا اضعا هتتصق | ۱
 | اذا عیارلا پابلانم اردخ 'یلجر تردخ لاقب رولوا لطعم ندنکرحو سح وضع |

 كلنا ادب تلقث ندقمردش وغ وا هلکلیا تباصا یمهلوقم اشانو راو زا و ۱ 0 لوفلع قلوارتفو هررخ هببس هضراع رب زوکو هکر لا قیطنالف تخ تخرساو ترق 2 3

 لسک : كلكنشواو یذق نم تلقثوا ترزتف اذا نیعلا تردخ لاقب ردهتسانعم | #9
 1 . قالطا هروغب ردخ و روتفو لسک یاردخ مولا ف لوقت رد هنسانعم نوابو | ۳"

 E 1 كناخ رولوا قالطا هل كنههکو رددوخأم ندنسانعم هدرپ روتوا ا
 لیللا ردخ انیشغ لوقت رونلوا قالطا «هجک نالوا وکارف كب غلام و رد زاب ا
E:لوشو رها یا ۱ ۰  ê1 | تنیسا و رولو قالطا هلطم ناکم و رظم یا ردخ لیلق  

 | را ۱ دنشا اذا یاد رطا ردخ لاقب رونید هنسلوا ددشو تخ- كفوغوصو اإ



 1 1 ا هدنزول وص ا ر ر روعتیخو روند EE هتق و یدازوا |

 دلش یانو یضف كناخ ( رفا )ترد هرو دلا كرف ا راف و هازآ السا
 يعض كناخ( ةروثللاو ) هدننزو هراسخ( ةراثخاو )هدننزو دوعق ( روثاو ) هلیئوکس |

 بونلیوقو بونلماوق هنسنقیوص یمهلوقم لاب دوس هدننزو ناربط ( نارثلناو )
 اروئخو ارثخ خو رثخ و نالا رثخ لاقب یکی سلوا د رغ و كدوسردهنسانعم یفلمناق

 بولالو هدعمو ظلغ اذا ساطناو عیازاو لوالا بابلا نم انا رخو ةروثخ و ةراثخو

 | ( راثخالا ۱ و تشغ اذا هنفن ترثخ لاق ردلزمتسم ةب اتوم ك ناف
 ۱ لاش رد هتسانعم ققلووق ی هنسن قی وصهدننزو لیعف ) ربثخعا | و ( هل رم دک ك نە زمه

 ردهنسانعم كليا در هرزوا یت عظلغ بوی« را ین غاب رکو هظاغا اذا هرخو هرخا

 * بیذب مارثخشایردیام * لئملاهنمو هبذ( اذا كلذوا رئاخ هکرت ادا دیزلارثخا لا

 یلصا بويل یکجهدیرا هلو کج هديا رت قرهلوا وي وق ۳4 لاح هن یعای یعی
 زا هلغمردشراق هقیفر ییظیلغ ۲ رکصت دک داوا حالصاو ج یعاب هزات نوناخرب a ردو |
 اا د هک

 ندنسلوا قرم هسفاب ش ۹ a 3آ نوعا هیفصت هیس ینیدلروط بول وب توفص

 نو تروص هرزوا ی. واطم ب ولی روط ندنکلیدنک هسا ن و دبا فوخ

 ۱ هدص وصخ رب اقلطظم هدعد رلب دلیا دا ربا یرو نه مالک هدنقح هلغل وا رھ هلتهح و

 شلییوق هدننزو همام ) ةراتلنا ( روال وا برط هدزرح هسک نالوا ربع و دد زام

 قعانواهلنیتحف ( رثلنا ) هئراثخ تیشو هوفص بهذ لاقب روید هتسدیقب كن هتسن

 هریخذ هلیموق مدآ رو ایعسا اذا عبارلا بابلانم | ثخ هنم رثشلاقب رد هنسانعم |
 لحرلا رخ لاق روللوا لابعتسا هتسانعم قاق هد هوا بویفک هح ړل هکنروتک
 قالطا هن استا 4 هق و ) ةربابخا ۱ ةريملا ىلا موقلا 2 ا و یا ف ماقا اذا

 ةعاج و ةقرف یا س ال ۰ نم ةراخ تكفا لوش هتسانم قفا وا می رول وا

 تاش وکو تلتس هدندوح و هکروناوا قالطا هنوتاخ نالوا یوود رد هج رادقم رو
 ( سفنالا ءارثخ ) عجولا نم ليلقلا "یشلا دج تناک اذا ةرااخ ةأما لاقب رولوا

 قالطا هتعاج قشراف ندسنح ره هدننزو E.8 سفنالا ىرثخو ) هدننزو ءامرک |

 كنار لإ ) نوطلتحم یا سفنالا یرثخو سفنالا ءارثخ موف لاق رول وأ

 as هرات لاق روشد هنس هما ز تالا تنمو د كن رظ دعقم ما رعف كجو _

 هدنن زو الف (ر عطا )رولو جدا ردصم ی هدانوم وب هکر بد حراس ةافنسلا نتن وهو !

 (.رجاحملا) زل نوازا ىج لوفد هیشک نالوا قفروف بولوا لک الا دیش ۱

 .(ردلا) رونپد هنسدلغح كي وص ندنا نایرح یرعوط هنبد ندنسرق وب كغاط |

 ىق نولاع کرو د هيد الوش هنجنزوآ واتس( رو وا لبر كنا |
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 زا هد لو هلب ) ه رب ( روسد هبالسس را هد زو رورص روبخا 0 رود

 ناص هد زو یزرا ءا ریش 4 همش لاذ ۱ یذملا ءا مش ) ردیدآ وص رب هددرو

 عالک هک ردهسکر ندن دال وا داوس ۷ 4 ید ( رابلخا ( زددآ عشومر هدر

 ماف نب ملتس ندنیهب# و یرتابلنا ىلع وا ندندحم رد, ردپ كنطب رب ننس هی |
 لع ن دمع و ردندنطب لوا یرابطا راببا دبع ن هادبع ندنند یریایظا
 (رجابخاو) هد زو راه 44ج ( رضا ) ردادندحم م 0 لوى هک یراذنا

 یا و یصف كناخ ( زالغا ) ر رايد بم ل ویلس یدوحو 2 اوي ی راف هدننزو طیب الع

 سا فرح و ردغ بوی ادلا یدآرب هدنن زو دوعق ) روئاخاو ) 4وک ثكبهیق وقف

 اروثخ و ار هزنخ لاش ردهنضانعم كلبا ردغ ههجو منشا و منبفا لوق ىلع

 بو ود یلکوک كمدآرب و ردفلا جاوا هعدخ و هردغ اذا لوالاو یاثثا بابلانم

 ( رتاطنا ) تدسف و تثبخ اذا هسفن ترنخ لاقي رد هنانعم الوب یسدعم
 هدننزو روبص ( رولناو ) هدسشزو ریما ( ریتاخاو ) هدننزو راکم ( راتلتاو )
 رد هلیئهح هی یرلتوافت ردزاف صو ندلوا یانعم هدنزو تیک ) ریتطاو (

 روید هرادسغ و راکم نالوا ردیا فرح و ردغ هلا هعدخ و هرابود هسا اعیاد

 لوا رهز دوخای اود روم رب چک رونی هتلاح قاقشو وا لوش 4نتحف ( رخ )

 : وه و زنخ هب لاقی رولاق ندنکرحو سح ءاعا رولوا ضراع هدوجو «دقدنلوا
 ادیب لفرق دوجو هدننزو لعفت ( رخ )۱ ) منا وا ءاود برش دنع لص ردخ

 یغرتساو رافت اذا لج را رتخش لاقي رد هنسانعم قلوا راافو تسسو قشوبوا بولا
Eدوس نورد كيمدآ رو ج اذا لح لا ریو لاش ردهنسانعم قلوا موو  

 نالف زخم لاق ردهنسانعم قالوا هدیروش بولو ندکفعا ق قوح ی هنسن یسهلوقم

 رد هدسأنعم نرو یک هک لساکتمو رافو هوح و نا برش نم هنهذ ط)خخا اذا

 كمدآ رب هنبن رب هدننزو لیعفت ( ریثخلا ) نالسکلا ةيعم یشم اذا لجزلا رخ لاق
 هسفن دسفا اذا بارملاا هرتخ لاق ردهنسانعم كلبا دافاو ربیفت قنورد
 (روعتیطا ) ردهنمانعم لالعمضا قلوا لیمضم هدسنزو هج حدا«( ةرعتلنا)

 ةثیسلا یا روعتیخ ةأرما لاقب رونید ه یراق جام دیو یون دب هدننزو نوب ريح
 افلطمو روننروک یک وص هدهوا ندقاربا هدرلنوک یمعا هک رونید هارسو قلطخا

 زود هم نالوا الالم او لاوز تعرمن بویلعا رازق مرزوا داول

 هکرونید هيهنسن لوشو یک اید لابفا و لذنو یک یروطو عبط كصاخحا نولتم
 یک دولوا لزا ابا كلیا نداوهوج هدنلیه تؤبکنع هنا هدرلنوک یما تب

 طاجمو سا باعلو لطاب طرح کاو ردنا تشب ندا وه تفاثک ویو روت وا لی ٍ

 تئذ روشد هدروقو رونل وا یالطا هیاید روعسخ و رونلوا رعت یحد ناطیغلا
|[ ___ 

 هنسانعم



 لاق ردسا ندلوا یانعم كن هربا هلی مک كناخ ( ربطت 9 هراخ لاش
 ۳و رما ( رببلنا ) هوو فصالا ىلع ةعراز :E - امو دقعناأ

 لجرلاقب روند ههاکآ درم نالوا هللاب ملاع ةصاخو هنسانعم راک ر روشد هی یجنکا

 رونید هنابو بشعو هنسسانعم رب و روئید هنپ و هودو یلاعت هللاب ماع یا ریبخ
 رعشلا ةلاسن روند هتستنک ود كرایو و كرلایفو رود هنک هیک یا كنەودو

 هنیفس ( ربنا ) ردیسا یدج كنیردپ كنا رع نب دجا ندندم ریبخ و هنسانعم

 رونید هنمانوطرب و هنس هچک رب ینعب هنس هفناط رب رپ وتو د رلایق نایک و د ندندب هدننزو

 و اكپ هلفلوا شلفرق هدقرق ادتبا هکرونید هنک و نویف لوشو رود هنویققح هنلوا
 هدنرلنب كرلمدآ ج اقرب نوعا كعشوب ینتا دوب هلی كناخ (ةربلا ) هلوالزوکو

 لاق روند هدیرت هموکر ب هج ریا هرعا باقو روند هویوق نانلوا حذو ازش رغم
 روللوا ذخا ,دیسف نبح هک روند هبدهصح لوشو هم ةدرب یا :ربخ هنفخا ف

 كما رونید هش نالوا ارتشا نوعا لایعو لهاو نوسلوا هنسن راسو قلابو تا
 هلو هرحا هرفس كنمسق رفاسم و رونید هش نانلوا مدقنو یک تاو ماعطو

 شب دوخای ترد هدنما هک روند هبهطاوق و هغانح لوشو رونید هماعط یکیدرتوک ,
 هنسانعم هرم روند هفنک و یشع هدننزو هرظنم ( هربا ) هلوا كماو تا هدنني

 ندنتفص كليا فیصوت بوریو ربخ كناسنا هکرونید هنضیقن كنهرظنمو ةارمو
 تاب رب هدننزو روفاک ( روباطا ) ةربخما مرک و ةرظنملا لم نالف لاش رد رابع

 احد و رد هدنساضقف هقر هک ردیمسا كرهغرب هداني تارف هلړا نبع ا ردندآ

 می هلا دم ) ءار واخ ) ردیدآ یداورو ردیععا 0 کید روم رب هدنسق رش لص وم

 هڪ رد حراش رددآ فور عد نصح هدب رق هسدم هدننز و ردیح ( رییخ ۱ ردیدآ

 ۷ لمع و رهاقلا دع ۳ دجا ما ررلتشم یقیصح ید ردب دآ كتالو رسیح

 قفح یرللوا لصالایربیخ ییعی ردراشلیا دلو هد ربی هکایوک نایربیطا زب رعلادبع
 هست هاب ) یرہلنا ( ر دن دنیب دم رعیلنا ۷ دم نت لع ردي دایما ريخ و ردلکد

 هيف كناب ( نارباخ ) روند هنالپ هراق اتلطم ردعقاو اروصقم هده ضعبو
 ( رابط سالا ) ردیعسا مضومریو ردیدآ هیحانرپ هدنبد رویا هليا سخ رس هدنا ریا

 ( ريخلا ) ربلتا هلأس اذا هربخسا لاش رد هنسانعم قمروص ربخرب لد هسکرب
 ( نیربخ ) هربخآ ییعگ اریبح هربخ ل لاق ردهنسانعم كمرو ربخ هدننزو لیعفت

 هکح هی نالوا شوخ ینلفیاق ) روبخا ( ردبدآ هب رقرب هدنساض3 تس هدننزو نوزق

 هد دمدآ نالوا ماد الا بیط هروک هنناپ ثكح راش بیط یاروبحم مادا لاش رونید

 ردفا نفع ال رب همارب نوعا تعارز EE هربا غو دوو ا
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 هلعاذا ىا رثا لاش رد هتسانعم كل# یک کرک ۱3۹ زر نرو لا

 هربث+ا لاق رد هنسانعم قمهنص بویلقوم نوا كلب ېک کرک ییهئسنرب و ههنکب
 ردشلواقرف هلبا رابتحا هفلوا یمهلص یرمشا دعب ةرم هب رج ر حزاش هالباذا
 ینا هربنا لاقپ رد هل انعم كاع هقیقخاب یو هئسا رب یخدوب هدننزو لعفت ( رضا )
 راب “ا رگ هدیو زد هلسالعم قمردشروص مخ ندمدآرب و هلک عب هرثخا

 ارتشاو نویف هدرانب یدنک )هک جافربو رانا هأساذا انالف رغ لاقب رد هنسأتوم

 اهوح ذف می :اشاو رتشااذا موفلا ربع لاقب ردهنسانعم كمش وب یننا بودیا حذو
 روند هنسهطناچ قیزآ كوي هبنوکس كنابو ىس كلان ( ربلنا ) اه اوستقاو
 هک ردندانعت وب ۳" روبخ يج رد زیاچ دەل کا كاع هنسانعم كرز ناددش و

 كاد یدلیا رابخاو لفن هنالف ینعومب بویلبا مک الصا یربخییدلب نالف راب رص
 روئید هب هفال قوح كي یدوس ربخو هنسانعم هدنعام هاا اريد هروبخ هربخا هدر |

 ردیدآ هب رقرب هدزارش ربخو رولک رّوبخ یجب هدکنوب رد هد مک كنا

 هلک ارمخو ردیدآ هب رقرپ هدنع و ردنداروا یربلنا داج نب لضف دنا بحاص |

 هکزؤدبد هن اغآ ردسو روند هرب كمك ربا وص هدرلغالط و هنسانعم ع رز روید

 هنسهطناچ قیذآ كوپ دو هدننزو ءا رحم ( ءاربلنا ) رولوارعبعت یسارک ناتسب ع |
 یرابخ ج رونید + وا نالوا یتبنم كنجاغآ ردسو هنسانعم هیظع دارم روید

 تاورضخ رولک تاواربخو هلل مک كنار رولک یرابخو هلیحف كنارو كلاخ رولک |
 كوك نالوا هدنرلید كنجاغآ ردس «اربخو هل رسمک كناخ رول را رو يک

 هنجافآ ردس دو هدنزو فتک ( ربفنا ) روند هر نیک ریاوص یک ضوح ۱

 رونید هوا نالوا یتیم كنحاغآ ردسیندو هدنزو هحرف ( :ربطا ) روشد |

 هکر نوش هلوا كشوکو ى قشموب یغاربط هک رونید هضرا لوژ هدننزو باع ( زابا)

 ازایلنا بنجتنم * للا هنمو هلوا رولیصمص هاکو بولیموک هاک نکردیک هباد ۱
 مدآ نیمزک هدنآ پولوا فرطرب ندهروک ذع ضرا یرلکدید رابخ یتعی راثعلانم

 راجشا ردیعج موئرح هکرد هنسانعم مئارج رابخ و رولوا نیما ندقلق بوی رکو |

 هل دیس ( رنا ( روند هنس هو كنناعح الرو روند هغاربط نالوا عت هدنرلبد

 ناجص ینعی یرابخ كرپ رب رولوا ردصم ربخو یدئوا رکذ هکردهتسانعم ما
 رثک انا مبارا بابلانم ارمخ ضرالا تربخ لاق ردهنسانعم قلوا قوح یرلکلد |

 هدنتبپح اون هنیدم قیفع هلیحف كلاف رابللا فیف دوخان ( زابللا ءافيف ) اهرابخ |
 دوخای قصل كن هلغ نالوا لصاح ندالرب هدننزو هلعاقم ( ء رباخا ) ردیدآ عض وه رپ

 لاق ردهتسانعم كکا نیک | هلتعرا شدقع هرزوا هیعم دصح یک یبرو ثلق

 # تم ةعرازملا یهو ( ةرباخحل ا نع یمن ) مالسلا هیلع ها تیدخا هتمو حزاغلا



 مات یار نمرسری> و رود هر نالوا هی هنغل ور وق راچ دوخاپ هنلیغآ یشاوم
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 روند هر رازه ربس ولنجب ول راچ هدننزو هرم ) هربا ) ردپسا ریصقرب هد هیصق

 هدننزو باتک ( عاقنیقلا ىنب رايح ) ةلقبم :رمطحم یا :ربح ضرالا تعصا لاق

 نالوا هعقمصو بی رق هن رب یرب یراهناخ ( ةرالا ) رد هیجان رب هدنس ۵ رب  سییلق

 (ةریوطا ) مهلزانم تند علك یهو نالف ةراحف هراد لاقب روند هنسهلحم رهش

 ردنداروایرب ولا د وعس ن مها ربا ندد رد عز هد رې قشمد هدنن زو هنیهح

 رج.( رییربحو ) هلیسانب هرزوا حف دراارو یرسک كناپ و كناح ( ريب ریح )

 مدقناک رور وح یف یاربب ریحیفو ریبربحیف هلا لاق ردهتسانعم روب روج هلتوتنو
 نالوا ثیدحو لقن هکردهنسانعم ثیدح و اب هلنیتعف (ربطا) ( همحلا ءاللا لصف
 جو زابخا یج رونل وا ر بعت قلاص هدیک رو ماغي وای هدیسراف ردنرابع ندمالک

 ردرلتفص هدننزو رچ (رشناو) هدننزو فتک ( ربطناو رییاو رباثنا ) ردربباخا ییجلا
 ( رابخالا ) ریطناب ماع یا رمح و رخو ربو راخ وه لاق روند EL رخ

 ولد وسو هب هانا اذا "یشلاب هربخآ لاش رد هنسانعم ثمربو رخ هسک كن ەزمه

 را ) ة ريع امندج و یا ةحقللا تريخ | لوقت رد هنسانعم قلوب ق وح ىد وس كپ یهقا

 یصنف كيم.( ةرخملاو ) هلبحتف كنابو كيم ( :ربخلاو ) هلیض و ىرسك كرلاخ (ةربطلاو
 "یشلاپ لحرلاربخ لاقن ردهنسانع كلج! هرزوا یتقیةحو هنک یهنسن رب هلی كنابو

 ههنکب ینعب هلك اذا لوالاو عبارلا بابلانم ةربحم و ةربمو ةربخو اربخ هربخو هربخو

 ةربحو ةربخو ربخ هب یی لوقت هنمو رووا لامعتسا قرەلوا مما رلنوبو هتقیقحو
 هلیعص كاخ رخو كلع نعال یا ءاللا مضب كربخ نربخال لب مع یا :ربحمو

 ردهنسانعم قمهنص بویلقوب نوجا كل: یککرک یئیش رب هل یک كناخ هربخو

 ةنع هلی ضر ءادردلایا لوف هنمو هالباذا لوالا بابلانم ةربخو ارمخ رک لاش
 طوخ“ وهو الا دحانمامیا اذهمهیف الوقم ممندجویا ( لقت ربخ|سانلا تدحو )

 بک نکل بودا توکس ندللئاف كروم مالک فوم هح رک ةربطنا دنع لعفلا

 یسفطک را هدنوب یدنلوا تراش افت وا و. ا ءاد ردلاوبا هدشداحا

 ردمو رج ردلبقتسم ندنظنل لقا یسهک هلو ردربخ هدرما تروص ردمطاح رها

 نطاو كپ كسان ردهدنکبس ممتیلق متربخاذا ردهیتکس ءاهو رد هنسانعم ضغب یلق

 هدکفیدلوا علطم هسنب راراوطا قیاقدو لاعفا قیاقح ارز هکهلبا ناعما هنلاوحا
 كفج هلوا روج هنوادعو ضغب هرلن آ هلا هلفلوا فلاح یلک هنرارهاظ یرثک |
 لوا ید .یسقن یدنک نس زم هول مدآ كسرو مالس انام زق اص وصخ رد راکرد

 هرخو ربخو ءايرلاو قافنلاو هععسلا ساندانم ان رمطو امت هللاا تمصع ردندهل وقم |
 ( رابتخالا ) هسداذا ةزبخو اربخ ماعطلا ربخ لاق ردهتسانعم قاي ولف ی یاعط |
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 هدرخآو یرنکویهف كناس ( رهدلایربح ) رووا قالطا هنلوچ ءالب رک یندوب
 | كناب رهد یریحو ۸نوکسو فیاح كنءربخا یاپرهد یربحو هددت كناب |

 | هدنزو ءار ( ءاریطا ) ردیدآ

 ۱ ۳ دم هدانژو بنه رهد ربحو 4یساو دشن كناپ رهد یراعو ساوند

 یر هی آال لوش رد ییبم هش نک قا یاب ند رس رده" هنسانفم

 TF رهد یر و رهد یراسو رهد یربس و رهد یر و رهدلا یرح و رهدلآ

 هثلفام ریس هواوي و ردکید راو کا هعقدر وط نامز نعپ هماودو رمدلا

 | لعفت ( ریهلا ) ردپتشنم ندروب لم یانعم ردنوجما ربشکت هداروب بر اهر یا

 | داح ینعج لجرلا ريح لاقن ردهنسانعم لوا نارپسح یک تربح یدوب هدشزو
 | رب لاش ردلمتسم هنسانعم عود بوتقلاچ هوا یرب بولیک ریا هدررب وصو |

 هکایوک ردلماسم هنسانعم قاوا ولطب وط هلاوص لع رو عقجاو راداذا هاما
 ینلئاوج كنولناق لدو ءالتما اذ | ءاگاپ ناكملا ربع لاقب رولوا راعب یاررج هفرطرب
 ما بویلاف ی اش ناصقن اعطق هدنمادلاو ءاضعا 4فلوا هديسر هلاکو تیاغ

 | ذخأم لك دسم انم اذخآ مئاذا بابشلا ريحا لاقب ردلعتسم هنسانعم قلوا بابشلا

 پوتلفا هجن هفرطرپ باح“ هدزوباوهو هدسج مو ةيافلا غلبو "التما یھب
 بافو دهح ۳۳۹ ماذا باوف-لا ریش لاش ردلمتسم هنساتعم قمروط هدرب یتیدلوا

۱ 

۱ 
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 اسد ثالتما اذا ةنفلا رع لاق ردلعتسم هنسانعم قلوا ولطب وط هلا هنت ر

 هنلوف كساسا ردفدارم هدنلاثو یاو لوا یانعم هلا ربح ( هراحسالا ] افاعطو
 بابعلا راهساو ءالاب ناكملا راح “او لج را راع-ا لاقب ردفدارم هلیع وج هر وك

 ( ریا ) هنسانعم میغ رونید هدولوب ییالباق هدننزو سیک ( ربطا ) ریش یتعج
 رونید هبهربثک تاقلعتمو لهاو هریک لام هلنیتح# ( ریطاو ) هدننزو بع

 نب دجحا نب دجم روباسی "یا ردندآ هحم رب. هدروباسن هلل ہک كناح ( ةربلا) |
 هرزوا سایق روید یربح هدنرلتسن ردیدآ هدلب هدن رو هف وک و ردنداروا صقح

 سدافو ردندهریح و یربعا یدعنب بعک هرزوا سايق ربغ ردع وی ید یراحو

 ردنداروا مراکم نب دمع ندمالعا ردبدآ هدلب ۲ هد رف هناعو هب رق رب هدنسةکلوا

 | هدلب ۳۹ ةربخسلا ) رولوا دارم ,E هلا هريح هلیسهی هين ( ناتریملا )
 ) ریحسل | ( رواوا فصو هعانحو هب هطاوق نالوا ولطب وط هاب تاو رددآ

 لصوم ههرین هکرودلوا قالطا هلوب نالوا كلاس هنفرط یزوقرا كناباي زساه
 قوس هفرطرب هکروللوا قالطا ها فشکو لیقن لوشو نوا مولعم ینجهلوا
 ردعض ومرب هل یسک كناح ( نارایلا ) هلوا فقوتم یرهلواددرتم هلغمانوا لی ردیا

 هدن زو رهغ ( ربا ( ردهدلب رب هدعاطن لیح هددعاع هدننرزو هسیک ( هربح )

 یثاوم. :
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 یداور هد هیلبقو ردو نم هباروا ۍرولا اص ندنیندم رد هب رقرب هدشب سلاپ ها ۱

 سن نسح ندداهز رد هب رق رب ب ندننافاضم لیحد کا كنار ] یروح ( ردیسا

 هروکر ب ندنرهروک ماش قشهد هدننزو نالس.(ناروخ ) رد آر وآ یسیع ۷ منو +

 هنس رد ليف ناروحو رددآ AY هد هوامش هدایو ردیدآوصرپ هدننارت دح و ردیدآ"

 لاش ردهنسانعم كمرد ود ورک هک ردیف داسو هدننزو هرادا ) هراحالا ( رونید

 روح ندرو نم یانعم قیقدلا نم اش تدرام یا اش تراحا اف ةن وحاطلا تزعط

 قلوا یحاص یروای یراکدید راوح هقان هراحا و یدنلوا رک ذ هک هتل ردمسا هلم

 ردهنسانعم كمردود باوحو راوح تاذ تراص اذا ةفانلا تراحا لاقت ردهتسانعم

 کب کردی روح یف كم ( رواحلا ) درام یا اباوح لا راحا اف داک لوقت

 برططمو تسستیاغب یشیاكب الف راب ع هلتبسانموب روند هنب راکیاو هنیراقوا خارجو
 ()قاربا برقع ) هتسانعم هما پا رطضا زرد هزواع تقلق رو ز ك یا
 یرلیرواپ یرلکدید راوح كمود رونلوا قالطا ه رقع ندا روهظ هدنتقو شيق

 رونید هنولاخ یلهرهچ ضایب كب هدننزو هلجرفس ( ةروروطا ) نوج رک دتبا عدل
 قوم هب یساجخ بول وا لیص الا الت وو ءاضب ةأر یا هرور وح اا لوقت

 هغانح جاغآ شلد راغ هلی اب یک روا كيهود هدنزو ریطعم ( ةروعا ( ددشلوا

 در ندبطاع ) e ( مان اب هضم یا هروح هنفح لاش رود هب هطاوقو

 ) ةریعسلا عاف ) هقطت هقطتسا اذا هراعسا لاش ا كالا بلط با وجب

 . هلنیتخف ( ریطاو ) هيلوكس كريو یعف كرلاح ( ریطاو :ربطا ) ردیدآ هدلب رب
 یزوک هلسس ققاب قوح كب ههزودرب هب هنسنرب هدشنزو ناربط (ناریطاو )

 دولوا نهروک یثیشرب هرکصدقدشواص تلا لوا هک ردهنسانعم قفلقن وط

 اناریحو اریحو اریحو ةر را لحرلاّراح لاق ردو یعوضوم قام لصا
 قلوا قنامو كندو هتشکسس مدآربو هيلع یشغف "یشلایلا رظن اذا میارلا بابلانم

 اذا لجرلا راح لاقن رولوا نلعب ینفجاس هلو ییکحهدیک هبه رين هکردلعتسم_هتسانعب
 هنسانعم كعود بونقلاچ هوا یر بویقا هفرط زب وص هدرب رو هليل دم مل

 نا رکس ) ناریطا )یر 2 فک یردال a قعب دد رتاذآ ءالا راح لاقت ررلينسه

 رود همدآ قنامو كد و دتشگ سم ردغص و ند هم وقف رم هدام ( لاو ) هدننزو

 راحو ليمو یحخف كناح رونید یرایح هدنعج هدننزو ءا رج روند ءاریح هدننوم
حهقآ یوص رویت اک | هکرونید هضص وح لوشو رود ها قجلوا عقم وص

 ق

 زود نالوا هدنغلارا رلرب حش رمو هل وا شفلوا لیستو بیست لوسمو ی رج

 ناروح ییج روش د جد راج ةلح رط قلا روند هناتس و روند هناکم لفادوواو

 هنسانعم كد و و دنغاب تآو هلک كنا رواک ناربح و هل یمط كناح ترا



 باوج هلیسسهیاب رفصم ( ةريولاو ) هدئزو هريس ( ةريلاو ) هدنزو باصع |

 یرلکدلیا نارود كرلهفوط نالوا هدنرلجوا كنسهلوقم نالوقو قاشوقو زردا |

 لاق رد هنسانعم قلغاد ینسهروح كنیزوک كنهودو لا ىف اهعضيل اهراداو اهایه |

 "یشلاروح لاقت ردهنسانعم كمردنود وریکو امس اهلوح رادا اذاریعلا نیعروح ||

 تلؤم هیخ یا یاعت هللاهروح لاقب ردهنسانعم قلق سماخو بئاخو هعحر اذا |
 هکردهنسانعم هراطمو توادع هدننزو ریما ( رولا ) ردشلبا رارکت ییینات یاتعم |

 (تیروح ) ایش یا اروروحو اروح هنم تدصاام لوقت ردهنسانعم هنن یکروح |

 هاش لاق ررو هزات بوللصک هنود هنود کاک روتلوا قالطا هب واخو دل ویق 1

 ۱ هثتش نایلوا لومأم تعفتسو ريخ اعطق و ادا ناب قتال تناك اذا دوا هاا

 راولا ) ردفورعم دهاز ییا یراوطا مماقلا واو ردهدننزو یاعم هکیراولآ
 لوق له روید هنسب ر واپ هدیآ یفید روش وط لنسف ءود ھل مک اب و یمن كاع
 ۱ ناربح و هروسا ی رول وا قالطا ردقهجآ وا مطفنم نده یی لصفنم ندنسابا

 ( ةروعلاو ) ليم كهم ( :رواعما ) ليش كاع رولک ناروحو برك كلاس رولك
 (داوطاو ) هدنزوربما ( ریوطاو ) هدننزو هلوقم ( :روحاو ) هیعا دواوو كم

 رد ردهم نده افم هج رک هرزواغ_ ه4لیسهفالع ینیدنل وا هرادا #1 رد هنساتعم

 كمردنود باوج لقلوشرققرەلوا ردصم لصا هرواعو ردل'زبم هزم مما کل

 هدنن زو لفافت ( رواعاا ) مالکلا دعحعار یا ةرواح 4 رواح لوقت رد هنساعم

 قعشباوج و منی مالکلا اومجارت اذا اورواحت لاقب ردهئسائعم كمشدا هرواع

 لوش رد آ مسا هدتزو رب ( روحا ) اوبواج اذا اورواح لاقب ردهنسانعم
 نعي ردیا عج 73 كرومد یر لک دید یفاط ها هرکی هکروترد هکبا رومد

 هدنرزوا كلا خ رخ هکرونرد هقوا ج اغا لوث كاذک رولوا هدنرزوا كنا هدّیسکیا
 نارود هدنرزوا کات هکردفح هل وا یرلفوا كخرحو كنه رکب دارم ردا نارود

 رخ كرلیسکما و هنسانعم ةاوکم روثید هبنلغاد و رونید هزکمکیا رومد كحوک |
 هدش زولیعفت ( ریوعلا ) رودلوا ربت هاد مو ینلقوا هکر وید هنیرلح اغ قج هحآ

 اذا :ربلغا روح لاق رد هثصانعم قارضاح بوچآ ها یغالقوا یربخ یعکعا

 هدننزو لج رفس ( رورولا ) :راضمو :وادع یاریوح امهنیب لاقب رد راد ندنیفرط

 هناسنا و هناویح نالوا لوزهمو نوز ( رالا ) رددآ مضومرب هدننزو تیرکت

 عضومرب هدقارعو رونید هنغای شیورحو لوزهم یا راح سرفو لجر لاقب روتید
 وکلا دج نب هللاصت ندمالعا ردهدن آ هنع هللا یر نیسح ماما دهشم ردیدآ
 یثید د نل قماجوق الصا ( ةربالا ) ردنداروا ن ناب راطا راغ ن : ديلا دبعو

 بن لحق كلاح ( هروح ( هيف ريخال یا راوللا نم نیا الا وهام لاقب رود



۳۷۹ 

 یوئعم بیس هکر د ریست تعاب یرلک دلیا هیقس و رهطن یسات سوش هلند سما ماعتو

 یرادارم درلندا وع قلدایص و ردون ید یرادام ران دا دانسا : قلراصقو رول وا

 هنن راک دتا دوق هقحن قیرط و دایطصا یسات سوفت نالوا ٹترخآو ند ریما رڪ

 هحو راوح هکیدلاق یدا را رک ضا اد یدیا كوام ران 1 لوق لعو رد یتیم

 یخ ردن وسلم هراو> ارز ردفرصنم یراوحو ردمشا یک نامز هرزوا روک ذم

 یراوج رلضعب هکرید حراش ردلکد ندن رالف یسارکو یناخم نالوا یرلعجب یمرکو
 یازاتف قفحمو رونلوا قالطا و رلید,د ردلوتیم هح ندنعج

 فلا ةغلابم نوحا بسن رییغت رلیدد یراوح هدنتتسنو ران تم یدا روح لیصا

 یددشت كواوو یفط كناح ( یراولا ) یبتتا ردشلیا قیقحم وند یدنلوا هدایز

 روئلوا رتبعت نوا صاخ هکرولوا قالطا هنوا صلاخو ضای تیاغب هلسصق كفلاو
 ردیدآ هدلبرب هلددشت لواوو ىف كناح ( نوراوح ) روند هنوا شلدراغآ اقلطمو
 ۳ EE کذ هک هک ام ی ارج (ءاروطا)

 هدم زلف رګ هکر دیدآ حض وهرب هدنب رق هنندم ءاروحو هنسانعم هرودم ةیکر وند هقایو

 نامت ون ءاروحو ردکو م لا زدیس هلکسا ك راهبقس ندا دورو لدن اج یصم

 كئدحم نالوا یسواز كندح یساعد تونق ( ءاروطا ونا ) رددآ وصرب هدندرو

 نع لاق عبير همسا حراشلا لاق ردقو سیا هد هک لوا یعب ردد رفو ردیس هبنک
 لوقا نا مالسلا هيلع هلا لوسر یدحوا ىا ىنلع لاق ا۶ هللا ىضر ىلع ن نسحلا

 ىل كراو تیلو نفل اونو تیفاع نه یفاعو تیده ني یدها مهللا رولا تونق ف

 تیلاو نم لذبال هنا كيلع ین الو یضقن كنا تيضقام رش ینقو تیطعا ايف
 ع وجرو كجهلیا ع وجر ردناکم مسا رلیعف كيم ( ةراعلا ) تیلاعتو تکرابت

 یشاب زوما هدب دب و هنسانعم نذالا فوج روند هنحا كل وفو روند هناکم قج هثلوا

 راسو رووا قالطا هرلکک هجضرموب نالوا هدرب ینیدشواق هلا زوما بولوب تیام
 جدوهو ردنرابع ند راکک ج اغروب نالوا هدنرارب قانبوا هکروند هراکک هلوقلوا
 هتنیام كبنس هلاسسنو ارد ا بوکر ناوسن هکروشلوا قالطا هبکرم عونرب هدنز رط
 هنغلهرآ كنج واین رط هلیسهراب تا ساپ هدنتنیه هکر کج هرحا ینن رط كنبسف تآ یتعپ
 لوح 4ا همع یاظ هد روځ ضعي و هتسانعم طخ روند هب کز ج هراحو روند

 هرامو ردراو ی٤ الم اع وت کو كتهدام رول وا كعد بتیصنو ه روم دلغل وا موس

 ناصقنف ناصق یا ةراع ف روح #* لئلا هنمو ردهنسانعمنلاصقت و ردهنسانعف هیحات
 نالوادساف حالصل ادم دوخاب نایاو حالص الضا دوخاپ نالوا هدرابداو ضقن انافات ]

 ناو یراولا یا نن دجا ردنداقلا هدننزو یراکس ( یداولا ) روپ ویښ هدنفح

۱ 

 1 كنوزابند رلکک نالوا هداضعا نعي هب هفدص و هتسانعم فتکلاعجم روند هر كحتود



 1 1 راده ۳ 9 کم هان ثیدح هم و ح راشلا لف هيل
 O یا et شکلا 9 شرافلاو ليصألاو باثلاو ثلثا ًةدقدصلا نم 9

 ۱ rs لالسلا اهب یشغت ارس ریست نالا دول ج نم ذه دولج یهو روا 3
 ۳ تک اوک یرلکدید یرفص شمع تان روحو روند هب هبشخ یرظ دید ءاضی نوجا 4

 هب یم رفو یدنلوا لیصشت هدنسه دام دقو که تنر وند هبکو کی وا ند هعرس ةيلامش

 ]| رکذیساک ررید روع فذ هەم رج نالوا ندنآ یراتسآ جیا روید هلام شنای .
 ۱ ٩ اب رهک هدناد رفم ردب دآ تاب ع و رو ردراوحا یو یک شن روید ءرفص روحو ۶ 4

۱۰ 

 ۳ اناوسن بولوا عونصم ندیالق شمای هکرونبد هبهنسن لوشو ردنفاوا نایب ھیجاټآ /

۴ 2 

 | ندیالف یعونرپ هکردبرلکدید یود جادیفساوب رلردیاالط هتبرزوپ هلکنآ یسهقناط, | 3
EC.اروح هنم تصاام لوق رد هنسانعم "یش روحو رولوا لوم ندنوش روف یعو رو"  

 ۱ نالوا فصنم هلبتفص روح نائوا رکد یزوک هدننزو رجا ( روحالا ) ایش یا
 | یرتشم لوفلع زدلیرب روحاو روند روح هدنرلمجو هاروخ RE هیثک | .-
 صولخ و هافو توفص ردلمنسم هن انعم شوهو لقع روسا و ر رواد هني زدلب 9

 ۱ روح الا نیعلا یا فرط اک یفاص ی: لقس یا روحاب نالف شیعبام لا هیس هقالع ۱ 3

 | نب ةسامش نب نجرلا دبعو ردیدآ مضومرب هدني روحاو داوسلاو ضایلا عصانلا ۱ 2

 نالوا قآ تیاغبو رت یک راق هلن یای ( یروحالا ) ردندنیعبات روحا نب بئذ |

 ( راروحالا ) عال ضیبا یا یروحا بوث لاقب ردوسنم هنفن ةغلابم رونید هثیش || 3
 لج را روحا لاش رد هنسانعم قلوا نعلاروحا هلیهح و هفلابم مدآرب هدنيزو رارجا 5

 بولا روحا لاقب ردهنسانعم قهراغآ كب هنن ربو ةفلابم روح اذا ادادوخحا اک
 نایت یرهرق ینعی روح نانلوا رکذ یراتسآ هدنزو مظعم ( روحملا ) ضیا اذا ۱

 ( تایداوخا ) روا نم هتناطب تناک اذا روم فخ لاقب روننید هبهمزج نالوا 1

 راوح اریز نوجه*یدلوا ضاب یرلهرهح رونلوا قالطا هنیرلنولاخ رش هیعف كن |
 مالسلا مملع ماظع یایینا ةضاخ لوق للغ هراک ددقو مات یراوحو زوتید هلق ۰

 ۱ دونلوا قالطا هرلندا تزصنو یدای هدناب یراهیعرمش ماکحا نافنا تنیراتمتحت /

۱ 
1 

۱ 

 ۱ فل وم هکر د مج زام هنساتعم مج رونپد هتسود تسردو صلاخو نوجغیدن راغآ ۱ 3# یرلزب هنسانعم راصق روشنید هیځ رج یراوح و هلتیسانم مع ءاقنو صولخ |
 ضا راوحو رد حج نو راوح هدنسهب رک هب الا 1 نو راوطا لاق [ هد رب اصتا < درا

 تیآ و رونل وا قالطا هب هب رطح ناوسن هکر د تایراوح یینوم ردعسا هکردهتساتعم |

 | یرهقالع یاقنو هدیقع صولخ ردمالسلا هیلع یسیع راصنا نوبراوح هدهموقرم ۱
 ۱ | ىدا رادانیص یأر لعو یدا راراصق هموقرم تعاج لوق لع رد هيم“ ثعاب

 ۰ ؛دافا اعاد شیلا یهو رردیا سبلت تارا ضان رادایص نوحتا دیص لاقغا

١ 1 

 نر اش



 رد هتسانعم ناصقن كلسکا و عجر اذا اروژحو ةراحم و اراعو ارو روح لجرا

 كنمالوط عب كنبروک تك راص نالبراص هدشاب روحو صقن ادا ىلا لا لاش

 دیس وو رونلوا عوجراکا هدکدلزوح قراص ارز رونید هشمالوط تلالا

 هانعم [ روکلادعب رولا نم هللایذوعت ] ثیدطا هنمو حراشلا لاق ردردصلا

 اهل دعب ةماعلا ضش نم هلصاو اهحالص دعب رومالا داسف نموآ ةدايزلا دعي ناصقالا

 یوقو وصو ريح اذا اروح لجرلا راح لاش ردهنسانعم قلوا ناربح روحو
 هنم و قملاو رعقلا یا روا :دیعب رب لاش روید هند و هنیکلنب رد كنس هل وقم

 یا روبنامو روحام نالف لاشو روغلا دیعب لاقاک لقاع یا روطا دیعب وه لاق

 ارز ردعابنا یسهلک روپیامو رزابا عوجر هتاتلاح اعنووشن ینعپ وغامو وک زام
 قم راغآ بوپرح یزب ینعی كلبا قلراصق روحو رددراو هدالاواو جاودزاو عابنا

 هلی كناح ( روطا ) هتضیو هتلسف یا اروح بوألا .ثرح لوقت رد هتسانعم

 رد هنسانعم صقن هلسک او كالهلا یا رولا ةطروق هتأار لوقت رد هنسانعم كاله
 روح اروحو رک ذیساک صقنق ناصقت یا ةرامق روح هباصادق نالف لاق

 لاقب نیجس اک رونید ه هبوبو بوبم مشچ هايس هکرولوا عج ندنرهگ ءاروحو
 هج راخن روح ردندیماسا روحو روح راوحو نالغو ءاروح ةيراجو روحا مالغ

 رول و 1 هنا ب رعلا لوق و هدر یا هروح یلصسیت لوقت هنسانعم هداعاو در

 ردلکد درقم جوک هل شنارت مدآ نالف یعب لالضفوا عوااال و دعنص ربغق یا

 یهایس كنزوک كمدآ رب ران تحف ) روا ) رددا رک دوخاپ ردد رک هزرهو راک

 كیزوک هدلاح ینیدل وا ق یک نمش كرب فأ رطاو كزاب و هجا یرلقبق و یب کد

 یسراقو قا قآ عب قلوا ددش و و وق ینلهایس كنغلهايس و ییلضای كنضاب

 ضا كنيزوك قرهلوا اپ كپ یک .یناص مس دن لوق لع ردهتسانعم قل وا هراق

 و هاتتس نوش یک یزوک وهآ یار لعو رذ هنس انعم قلوا و وق ك یداوسو

 تلخ ازوک نسومابو وهآ ب ویلوا هدنزوک مدآیب تلا لوق ویسا رد هتس انعم قلوا

 مالغل | روح لاش رول وا لامعتسا و راه تا هح ورب هدراعشا ضد غنوا قصدو

 اهداوس داوسو هنیع ضاي ضایب دتشا اذا عبارلا بابلانم اروح ةيراطاو

 اهداوسو اهضایب دنشاوا ا)اوحام ضيا انوفح تقرو اقدح ترادتساو

 مدآ ىنبف .نوکی الو ءابظلا لثم اهلك نيعلا تدوسا وا دسبا ضاي :دشق |
 رد نېم هروکحذم فصو یر همس هجو كنانح ءاروح اهل راعتسس لب

 قو دنص هلکنا هکزونید اتع لآ فنر ولاتفش لک نوک روح و
 كنا راواک ناروح یی رو البق لهنسن یسلوقم یربا تاو تبسو

 رول وا مسا ردهنسانعم كلبا در رک ندنس لک و راح اروحو رد هسکرب ندنسهلبق یط



 موسم هدننا ونع اها ا هك یا هدسوم 2 هو 3 کود a راش اها اذا

 ربثق ( ربثطا ) ردنم هئرابع اهانب هی هدحومیاب هدهراس تاهما نکل بولوآ

 لحر لاش رود هبیشک نغمکبسو قحا 4دن یاب ( یرثئلاو ) هدشزو مهرد

 لاقب رد هنصانعم یتاز غو هدشزو هح رحد (ةرصخلا ) قجا یا یزتنحو رتح

 لعافمس ۱ ( ره ۱ ) یدئوا ر ؟ذ هدنسهدام رج هکر وتید هزاغو , رهحو ترا ۱

 رفعج نب ةمالس ندنیلدحم ردبدآ هی رقرب هدنساضق نالقسع هدنزو ذفنق ( ردنح ) |

 فاق (ةرقرالا ) لبملا ةبعشىف یا :ر نخ اف ارب لوقت رود هنس هبعش رب 1

 هرود و قلصت نسفشفای ردزساه هکهدنزو لحدرج ( رقررغطاو ) هدننزو هلحدرح ۱

 كناطو كناح ( ةريرطنلا ) نطبلا میظع مظعلا قیفدلا یا راصنح لجر لاقي

 لاش رد هنسانعم كلنا ددربو روداکیو کی وا هد هدامرب مدآرب هدننزو ج رحدت

 ( :زاحاو راخلاو ) هدنزو رود ( رول[ ) رادتساو ددر اذا مالا لحرا رطنحم ِ

 را لاقن رد هنسانعم ع وحر عود و ربک هدنزو دوعق ( رووطاو ) 4يحف كراش

 ےس

  YT E. 5حس  ۳۷ ی ۳

 FES ینح میلصول ] هنم لایضر رذییا ثیدح یو بابا لاق
 ۳ یهو ربح مج ( ریانلا) [مالسلاو ءولملاهیاق لا لوسر لآ اوب س

 ۱99۳ هاب مت a j a وهف نه" ی لکو دونعلا قاطلاو ارتوالب

 | (رفطا) ردیدآ كجوبرب هدننزو هرونس ( ةرونلا ) رلجالح قوپ هلکن آ ناوسن
 ةربثطا راح لاقن ردهنسانعم كلبا انب رک ینعب هریدح ههبنوکس كئوئو یس كنا

 قوغوص هدننزو هجرحد ( :ربثطا ) ردپعا لجرربو روند همدآ رودوب دزو
 لحدرج هلیا هیفوفیان ( رغبنطا ) دنشا اذا د ربلا ربنح لاق ردهنسانعم قوا دیدش
 ردهنسانعم قیش قلراط هلا هیفوفیات ( ةرتنلا ) ردهنسانعم یهو تدش هدنژو

 یسهثج هگرونید همدآ هجوج هدشزو راطنق ( راشطا ) قیض یا ةرتنحب هیف لاش
 هلا هالشیاث ( ةرثنخا ) ربغص ریصق یا راح وه لاش رولوا ریستو ری
 ( رثنطا ) ردپدآ كیوصرب هدندروب لیفعوتبو هنسانعم قیط رونید هئیش راط

 اذا نبعلا تر لاق رد هنسانعم قم یرجا بوتلروفج زوکو هع lil م ردح

 هدنزو و طبالع(ردانخا ]رولوا شضراع هن راق هکردیدآ تلع هنوکرب ليش هر

 ردانح لحد لاش رونید همدآ نالوا ولئدح یرظن هلغلوا هدایز یمەرصاب توق

 یدنل وا 1۳ هدنسهدافردح هلی كناح ) ةرودملا ( رظلا دیدح یا نیعلا

 كغاط هلیحف كنهمجم یازو كناح (:رازنلا ) ردداروا نایردنلا دج ان دجم و

 ( راصنلا ) رولک تارف ربح ىج هنسانعم هیح روند هنالب هاه هرف ربحو روتید

 رود همدا نالوا كوي یراق بولوا هاو هدرخ یرلکک هدنزو راطنق لا داص

 ( رطنحلا ) ب دهم | نم "ین یا ةریرطنح ءامسا|ینام لاق روند هدول وب هل یحف

 لا ۲[
Bx 
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 اا اس

 تب دنع هيلا راشم ريشا هل را هفت و ید و زی 2
 ۱ دکلیا ماکت هلفق و ییظفل تب عو رلیدید رمحاف یارج رافظ لحخد نم تن

 1 ۱ ر د هتسانعم كيا تغاید شوخا و انف ی یرد ربمتش و رول وا موس با هل وط یا

 یک رمح ینعی كفلربج هدننزو ریثعت ( ریمعلا ) اثیدر هفید اذا دلا رح لاش |
 "ی ریط اب ماکت اذا لخ ارزی لاق رد هنسانعم كلبا ماکت هرزوایتغل كنسهلیق رج

 نال هکدت رلردا لیدبت هيم قیرعت فرح هلجزا یسایق رج کرد حراش
 رم و ردشلوا رداص قیدح 1 رفسا قف مايضر EY ما سیل ] هرزوا ر ول زه

 را رفنضا (رازجنالا ) هقلخ ءاس اذا لحرا رم لاق ردهتسانعم قلوا یوخ د |
 ردهنس انعه قمدازق كب ردن د هغل ابم نازوا هدننزو باییهشا ) راريجالاو ( هدنزو

 "لا رجا لاقب رولوا قلوا یاق رجا هلغلوا غلبا لالیعفاو ردندساخ باب یسیالث
 رد هنسانعم قلوا دتنشم بوش 3 یسهلوقم تو كنح را جاو رجاراص ادارا

 هکر وئد هیدقا هبک لودشا هدننزو رطضم ( رم ) دنشا ادا سأبلا رجا لاقب
 9 "دقاب لاق هيما جوز هعمل وا كاله هلغل وا . دیک ب ولی رو یسروای هدنن راق

 ید زو هند ) رکا ( توء یتح جرح الو اهدل و اطر ف یوتلادق تراص اذا 1

 E ید رفق زلردبا تفلاحم هنتتسدشاط هرم هکر دهق رفرب ندنسهشاط دیه رخ

 قارب ضاب اد هک رده رب ند هیون یتهفاط هضسم رده راشعا تعاج ءاه

 هی رخو یدنآ راردا لامعتسا یزم رق و رو یدا زی قت باوا ضایو

 . عضوم رب هدنسیب رغ دل رهش ماناعنص هدنع هدننزو مهرد ( ريج ) ردهقرفرب ندسوج

 ۶ ید ناطعف نایت ری ساعی ن بش نا رنج هکر درسا ثكنبردب تىق رو ردد ذآ

 هکر د ریجوت لوق ىلع ردیف ربج ن هح راخو رد رشم هلکنآ هروک ذم لبق
 رک كاع ) راج ( یدنلوا ر د هدنسه دام کد رد هلهج دوخأب رد رغصم ران

 ) هارطا ) ردندیماسا رلیسهینب رغصم ( ءاریجو ءارجو ) هدننزو نافع (نازجو )

 كن هبف وفیااو كیمو یعع كاح G4 ردیدآ عض وهرب هدنب رق هشبدم را کف ك اح

 قمردلوط هدننزو هج رحد ( ةرطا ) ردیدا عضومرپ هدنسا ره پاذیع دا حف
 :طج .لاش رددهنسانعم قمروت یاو اه الم اذا هب رقلا رطجخ لاش ردهنسانود

 .ولکوب شلاق هرزوا خايا هلیسهینن_لوعفم:مسا ( ةرطملا ) اهرتو اذا سوقلا
  هیقس هل و ) ةرينطا ( ةل و ىا رفق وه 9 یا ۶ رظحخ لبا لاق رونید هرلهود

 شمال رک شو رک لوف ىلع هایو روند 2 بدحم نشی وافیسناج كنان رک شو

 . حراشلا" لاق رود و رک نالوا سوم وقم یک کروا تویلوا یهب یسناچو روئید ها



۳۳۳ ۱ 

۳۷4 

 ارح سرفلا رح لاقل ردبا تئشت ندفلوا هم مک رده نسانەم قلزو یسهار

 ندبضف طارفا مدآرب و هپف ساو تربت وا ربهشل لک انم قئساذا عب ؛۱ لا بابل ام

 ۲ یککرکبوالسب راوطو ابف قرعاذا لج لا رح لاقی رد هنسانعم نو شنآ رب
 اذا هبادلا ترج لاقت ردهثساتعم یوا یابدنکو دیلب یک كا 4 قفواط

 هدهنیدمو ردپعا ثاغاط رب هدن زو طب الع ) ضاحا: ) ةدالت راخاک نمسا نم تراص

 ( ءیصاحا ) ردفراعئم هلا هفیغب یماحا هتفاضا ههفیغب هکعرددآ كمش وم رب
 هکروشد هفلبنمرف هو كلام( هرجا ) ردبسا دروفج كمك راوص زر هام
 زروالشوخ كب ندنا یمعف كبشا هک رددآ كجاغآر و ردمسا ردفو مم كز
 هرجو ردفراعتم هللا هرج هلن ءاپط الا نيب ردیدآ مرور ندنعو ءو هر جو

 بسا كلام نة رج و ردندیمبا لالک دبع ن ج رشي ن ةر ردد اطا
 هرج ن كلامو ردهدنسن ی- 4ق 3 هبلعت ن رفعح نا رج و ردندنادمه لاجر

 نب مسن نب ىلع ن هقلادبعو هرج نب كاعضو یفوکلا ةر یبا نب كلامو ردن دیتا
 رد ذوځأم ندنمانمم ثدش هکرونید هغلولتط كب هرج و ردرهاو لا فیمع هرج
 امر ردبرفصم كراج هک ایوک هلی دیدشت ( رج ) ةولح یا ةرح وذ بطر لاقب

 ) رج ) ردد دیاعلا یدع نب ریو ردن دباحا عشا ن مج ردندیماسا هدنژو

 هدنتسهعفو لچ اورج نی روج انا نجراا دبعو هقا دبع رددیماسا هدنززوب نیر
 هدابرراید هدننزو ناقع ( نارج ) رایدنلوا لتف قرهلوا ندنف رط هشااع تح

 ردعض ومرب هدهیداب ( نارج سدق ) ردیععا كعضومرب هدهفرو ردب دآ كيوص ۳

 هدنفرط هواعسو ردیدآ مضومرب هدننزو تارف ( سماح ) ردیدآ هبرقربهدن رقتیرکتو

 یداورب هدندرو بانج نب رهز ونو ردیدآ یداورب هدنسارون بیو ردیعایداو رب
 كمدآرب هک ایه مه ) را ال ( ردیدآ عض ومرپ هدندرو ناغطغ يقو رددآ

 هزاوطو رجا دلو هلدلو اذا لجرلا رجا لاقت ردهنسانعم قوا یدلو ولزکب لرق

 اذا هبادلا رجا لاق رد هنسانعم ثام رو مردق دن دا رهیغت سەم ار كنيرعآ

 ردهنسانعم جد شا یک هد زو لیعفت ( ريمعلا ( اهوف ریغت یتخ اهفلع

 قهاغوط یک تا ییهنینرب و راجای 4 لاق اذا | الف رج لاقت
 هرزوا یاس وی راجو ريھلا ھك هعطق اذ ۳" یا رج لاق رد هنسأاتعف

 *هلتف ربما نوک رب هکردلوقنم یرعط اب ملكت اذا لج لا رج لاقب ردهنسانهمكلیا ملكت

 هرزوا ایف نیلبیرب بوقچ هراکش هلیسامدنو صاوخ یدیا كولم مظعا هدنچ هک ریج
 پولک یبا عارب .نکردیا اشامو ریس ینارطاو دوعف هرجا ناباس هدنشاب غاط عتاو

 ودب هب یا عا لوا ربما ۰ دلربا لوثم ه ریما هاکشب ناز سال دعب نوح ا تاقالم

 دی ع ینایعا رد هنسانع» سولج هدنتفل ريج ردرضاخ صا ندیو و هکیدلیا سا



 هدنل ويد ردندهدلاو رب ٣

 ےک __  _  __س_س__ج_

 نالعف باب دیدشت ( نابق راج ) رلیدلیا كیرشت

 كشاو یسود ایلواو یکشارپ هدیکرتو نیمز رخ هدیس راف ردیدآ كجو رب هدنزو

 ببقو و رولوا یراناتفو لقایا نو زوا یک هکرکح گر تک یرلک دید یدر و

 قالطا هشاط ییا لوس هلیس هيا هی ) ناراجلا ( یدنلوا E ید هدنتسهدام

 هنب رزوا پودا عضو شاط ك وی یروقرآ هنرارزواو 09 هرب 5 رولوا

 روشد هیدنهرم هدشزو درص ( رجا ) راررس ینسیروق دغو یرلک دید شک

 هکردب رک دد یشوقایق هدیکرت هلدیدشت كيه رونید یخد رج هکردیسا كشوقربو
 هدننزو رهوح ( مولا ) هاه ردهرج و هرج یرادرفم رولوا لزق یورو یشاب
 ءاف رود وخای نیسحن هللادبع هدنزو هرکس (هرطا ناسل نا ( روند هب یدنه رک د و

 یدیا نامز ةردان هدیاسنا عو نایپو تغالب لها هکر دیس هنک كيبطخ مان رعسالانب

 ردیرلعسا كشوقربو هبادرب رومحصو رونید هثیشیزم رق كي هدننزو روفعب ( رومهلا]
 هدیس راف هکر وند هریک راب ییعینعه سر ف هدنن زو هنابج (ةراجلا )روند کسا ناب و

 . هتعاج و الفاف نالوا رببعت یعکشسا غب هنیرابحاص كشا هزاجو راد یالاب بسا:
 یدو هدنزو مطعم (: رمیما ) ردییسن لعاف مسا روند ید هرماح کا و رود

 رعش ترورضو هلدیدشت كنارو نیفح كيمو یصف كناح ( ةراعا ) رونید ه زیکر اب

 ءاشلا تقرح | لاش روند هبرارح تدش نالوا هداوه روال وا فف اضهب نوعا

 وبا هرزوا نیدلواروک ذم ,دعصف باتکهکربد ح راشهرح ةدشیا فیصلا :راج
 یدین هراعز هک هتل یدلوا ددشم نوح هغلابم رد هلفیف لصالاف ینه هراج

 ( ریا ) ردلکد فرصتم لعف ندرانوبو ردراردصم لصالاف رلنوو ردهم روب
 تآ هلکتآ وند هعرصو هبدشرت قآ هک رد هنسانعم کشا هلیعف كراح ( ةربجلاو )

 بورزیص ینزوكفياف هلیئوکس كيمو یف كلا( رجلا ) راردا دنب بورص یریا
  كحوذمو هرشقاصم اذا لوالا بابلا نمارج ریسلا رج لاق ردهتسانعم كلنا: هشرت
 ردهنسانعم كليا شار شابو اهل اذا ةاشلا رج لاقب ردهنسانعم كمزو یتسیرد

 ندنندش تیاغ هکرونید هرومغب لوش هدننزوزلف ( رجلا ) هقلح اذا شارلارج لاق

 كي كنمسوم زایو ضرالا رشقب ناک اذا رج ثیغ لاقب هیوص بوریص یزوپ كرب
 ) یرجون ) رونید هیسک نالوا ررش كبو روند هنسپسا نالوا ددشو تب

 روند هنیرلتل آ قحزاف یرد كرلغابد هدننزو ربنم ( رمحلا ) ردهلسقرپ هدننزو یکم

 كيهدهسیارریو ی هنسنرب هلغلوا كسم كب هکر ونید هیسک لوشو هنسانعم ءال

 هب هیامو رفو مشلودکلا یلعالا یطعیال یذلا یا رمعوه لاقب هلوا ررو هلا كاحوک

 هبشپ ینعب مثل یارمغسرفو لجر لاقب نوسلوا ناویح دزکو ناسنا كرک رونی
 كنٍآ لوقلع قلهیدا هلکع قوح یهیرا یسق تا هلديتخف ( رطا ) راجا

 ۸ یا



 لس 3

 ۳و ما ۳ ك ۱ ھدلوا یش رب یدا ندنس هلق

 ۳ اروتوا هدعان رب هسب درو وا 0 دو بوراو i. RE هدکد ید ها ۱ 0

 ۳9 هلا راشاوذ راس»ب ردحورشم ه دنبانک یوبل ربس كربفح مجرم ۲.
 e راجا ندا ) ردغلبا قالطاببس یةیدلواشو, باقن رد هما ۳ ۱

 ردپا ریعت ینلوف كشا ید هدیکرت هکردفجهوا نوبرطنف تابنوب ردیفآ تاب | .
 كدایسوزلوا ندنلیف «,ةبورقب سپیک نانا روند هکشا جاف هباه ( :راچا ) 9

 رولوا قالطا هنراشاط سزنم نالوا لیکید هدوج بج هدنفارطا ىە ؟
 رولوا نیلاث هکرونید هنجاغ آ هو ج دوهو روثوا قالطا هبایق دویو یریاو 1 ۳

 متزنم رولک راج ییجج روند هثاط كوي ولئاو یصی ناناوا عضو «رزوا دلو ل
 كي طب رخالثم رونلوا قالطا رخ هثیش نالوا هدنک و یریاره یخد هدیسراف کرد أ ۱

 كغفايا مدقلا ةراجو رددآ قلشاط هرفرب هدهیداب هراجو یهتنا روند هزاف یربا |

 قوف ةفرشملا فلوم روثوا قالطا هربكسموئو یرموب نالوا هدنفوف كنیرلقمرپ /ا ٠

 فرشلاام هیامن بحاصو لصفلا نم بيرفلا اهمظع رهظ بغارو هليترابع اهعیاصا لا
 هلف وپط ینعی كلصفم هللا رلقمرپ هلکلنا نایب هلیاونع قوفنم اهعباو اهلصفم نیب

 یهشاط یی کرولوا كامو نالوا هدفرط تسوا ندنفلارا درب نیدشواق ٩ ٩

 ثیدحیو [ مدقلا :راجنم قراسلاعطتب ] هنع هللا یضر لع ثیدحقو هدهیاپم ۰

 نایهدزوا روک ذم هجو هدنراخدح [ مدقلا :راجنم هلجر لسغب ناک ها ]ا رخآ ا
 كغمرپ هل رب قانوا ینیدشواق ندفرط كوا كغابا هلا كحما یسهصالخ ردعلیا |

 یرسیلاهلجر عطقبو هدیناتسهف یتح رولوا رب صاي كسمو یهروا نالوا ییبام |

 كنسهللسم هکرتشم ةضيرف هدضئا رفنف ( ةيراجلا ) ردحرصم ینآیترابع بکلانم ا "

 مالو نجوز بولوا توف نوناخرب هکردوب هام تروص هکرد مجزتم ردیقل |
 هدلاو سدسو نوجا جوز فصن هليا كرت ینسهدلاوو یتسهوخا نیوالو ءوخا |
 هلئسم ارز زلوا كراشم هرانوب هوخآ نوال ردنوجما هوخا مال ثلئثو نوا 9

 هکرتشم هپ لسمو ردکن هوخا مال ییاو كهدلاورب و كجوز جوا ردندیتلآ /ا
 هدلاخ ینیدلوا هرزوا ربنم هنع هلا یضر رکبوا هکردو یمجو كنقالطا هراجحو ا

 نوجما ماو فصن نوجا جوز هدنرلکدلیا اتفتساو . لاوس ندرلیدنک یهلتسمو لا |
 باوجود ردقو هنسن نوجا هوخا نیوال ردراو ثلث نوحما هوخا مالو سدس

 لوق كرکبوا ترمضح هدما یادا رلیدلیا لاوس هرع ترشح هدنعب رایدلیا |

 نردپهک م هديا ضرف نینمولاریماو یسیرب ندهوخا نیوبال هدکدرو باوج هرزوا ||

 ىح رردا تفلاخم هتنس لها هدنصوصخ لسغ هيقالطا بک هنکک كاروا /

 || بودیا.رکفت رع تزقح هدکدد زیلکد دلوتم ندهدلاورب دوخ دیکیا یدیا راچ # 13
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 هک یدیا موق رب لدغ هدفلس هرهاحاو یدنل وا رک ذ هک ردیمجب 2 رسا ) ةصاحالا (

 هدا و تا هدقدنلوا رک ذ هيس هی حج هسهاحا و یدا روا لزات هب هیصب

 نارفعز هن زب قولخ هدنساسا هک رد ح راش رولوا دارم بیط یراک دید قولخو

 اعدق اب تنکو ىلام * تکلها ةئلثلا ةرماحالا نأ * یشعالا لافاک ردموسرم

 ( ءارطعا ) * اعدرم لازا نلف نارفعززاب لطاو قیتعلا حارلاو منا * ایلوم
 قالطا هب یناسنا ساح نالوا لب اقم برع یعب هنس هشاط مع ءا جو ردین وم كرخا

 یشاتندنندش رونلوا قالطا هلا قاسقو ردلخاد یدنهو كرتو, مورو سرف روتلوا

 دونلوا قالطا هتفوراهن فصن نالوادندش كي یلیساو ةدیدشیا ءارج فتس لاش
 دلا یرهش تنا هل هدنزغم هارو رطا ةد نا ,ءارجت 9

 ردندآ هب رقرب هدنعو ردیدآ عض وم رب هدقشرش سدق و ردیدآ عضومرپ هدمصم طاطقو

 ج وا ہدن راند رہ ےم ءارج و ردیدآ عضوم رب هدهفاسم ليم جوا هب هن هنن دم دسالا ءارجو

 یردب ردقح هلوا راذن نب سضم ندنسهلسق شی رق هلتفاضا ءا را رضمو ردیدآ هب رق

 هلکسلبا ذخا .یرلت 1 هعیر یردارو زا ید میش یثاربم هدشنافو

 اب كنج لوق ىلع رایدلیا قالطا سرفلا ةعينر هند رداربو ءارطا متماک |
 اح ( رانا ) رد هيم ثعاب ینیدلوا رلقا ریب لهقش لزق یراتمالع هلیناقلعتم
 یشحوو لها رربد رخ هدیس راف رذذ وام ندنسانعم تدشس روند هکشا هاب رسک

 ييج روتلوا رییعت یکشا عاطو یکشا ناب کرونید شحو ناخ هرو روا
 ردتارجو هلی كناح ردروجو هل رعد كناح ردریجو هلی ردرجو رده رجا

 كوا كن رس ناویح راجو یک ءاخ ویشم رولک ءارجعو ردقجهلوا یا عج هلنتمت

 ۱ :a هنس هم هرهمو رولییاپ ندنآ یشاف كوا هکرونبد ههتخک نالوا هدنفرط
 روش هبهتسن ناثوا ریبعت یایتسو نولیروا .لقیسو ره هدست رز «نرووآ
 هرکصندقدنازوا ید ج اغآرب یروقرا ندنررزوا بولوا ج افا حوا شملکید هرب

 نب راج رددیماسا راجو ردیدآ یداورب هدنرایدنع راحو رلرګ هتسا رک هدنرزوا

 موقرح هکردوب ىلصا ردیأشنم كنلثم راجبنم رفک | ملیوم نراج لوق ىلع كلام
 یدلبا مایا رارما هلن ورم و م رگ i تدم هنس قرف بول وا ندمالسا لها

 وديك هراکش ندرب عوج نوکرب هلغلوا لئا هروک ذ دالوا رفن نوا ندیلصو

 یمدلج هلیسهمدص هقعاصریوادپ نارابو قرب هداوهوح هلا ترضح یاضش هاک ۷

 نداد وب ات هعسرو یدال وا هدکدلیا هست لاحو موس رم لرل لوا اق بوص مزاع

 ابر رهفو بضع هد اقح نیل وا دان ره یلاعث هللاب دوعن ولد: ما زای هد وپعم

 هزرهزخ یراک دد یسنعد وسا ( راجت اوذ ) یدلیار وم ءابه ه راید و رادو رومظ٫

 سنع و ,ندنقلخ نع یدلیا توبن یاعدا هد رک | قیدض تفالخ لئاوا هکردراک



 ار ۷۰ 0 ا ۱

 نو لاقب رولوا ردصم هنسانعم كابا هانعو ج هنیتخف ay هدنزو
 ۳ اذا يمالاپ کیت لاقب ردهنسانعم ینلوا یأر دوخو جادا عپارلا بابلا نم ق

 | و فک ( رکلآ ) مج ءان یا رکس ۶ :.ةلا لافب رونید هیوص شکر کسو اک "
 الاقی دوش وا رببعت زابرطم هکرونید هبهسک ندیا لام سبح نوجعا یتمقچ هاب هدایز
 لاعتفا ( راکشحالاو ) دزو لعفت ( رکهلا ) هتملس سب لازبال ركل ها
 لالا رک لاقي رد هنسادعم كلبا سبح نوعا قشج هاب غآ لام هدرلن و هدننزو

 ركل هنا لاقب ردهتسانعم معا رکضو هلالفل اراظتا هسبتحا اذا هرکتساو
 لاش روند .هفلزاپ رطم ردا ندراکتحا هيضكناح ( :رکا ) نصب یا هيلع
 تلایارب ندنرلتلایا ینعب ندنراذالحم نی هرکحو راکشحالا یا ةرکسلا هتفرح نالف

 اذا هرک اح:لاقی ردهنسانعم كمشدبا دانعو ج هدننزو 4عافم ( ةرکاصلا ) ردیدآ |
 لاش ردئفص ندن رج رونید هبهنسن ینعرف هيه كيمو كلير ( رجالا ) هال

 هک ای وک رولوا قالطا همدآ نایاوا یالس هدنرزواو ةرجلا هولاموهو رحاوه |
 یا رجا لجر لاش رولل وا قالطا قرزا همدآ سم هکدت ردرهاظ یآ لزق |

 حراش هلیئوکس درلیمو یعض درلاح رولک نارجو رج ییج كرجاو هعم حالسال |
 رولوادارم هرطاوذ رک او رولک نارحو رج یمجج هسیا رولوا غوبصم رکا هکرید |
 زونید هثیش نالوا ضاپ رجاو ردشلنا توکس ندنوب فام روک ماعا یج هسیا |
 «( رجالالاتشب ) ثیدلا هنمو حراشلا لاق یکقالطا مطخا ههايسو دوسا شب |

 دارا ليقو ضایلاو ةرطا محلا ناولا ىلع بلاغلا نال برعلاو معلا ىا دوسالاو

 فلؤملا لاق یهتنا ءاضیب یا ءارج ةأرما لوقت برعلا ناف افلطم ضیالا رجال |
 ربغصت وهو هاضیای یا [ ءاریجاپ امینولت نا كايا ] دشئاعل ىلع لاق ثیدحا هتمو

 روكوا قالطا ید هبهدابو هناو دوللوا قالطا هنارفعزو هئولا رحاو ءار |

 لها نمال ءالاو رفلا لهانم یا نی رجحالا لها نمال ندوسالا لهایم نحت لوقت
 بیسعوا رجا: ردنداقلاو یاسا رجاو ردیععا كيامرخ هنوکرب رجاو معللاو ر جا |

 كناهنع هلایضر هلس ماو ردیعسا یرلهلوک كنيرلتمنح مالنلاهیلع مانا روس |

 نطق نب رجاو یدع نی ءاوس نب رجاو ملس نب ةيواعم نب رجاو ردیعسا یمهلوک,
 ردلتف دارم هک مولوا لزق یتعی ( رجالا تولا ) ردراهباح یندلا رحاو یادمهلا |
 ندا روهظ دادش واضنو تارکس هکر ددیدش توم لوق ىلع هلتسانم نوخ كفس |

 دیدشلا توملاوا لتقلا یارجالا تولاب ىلاعت هللا هامر لاقي یلاعت هاب ذوعن ردتوم |

 مهلوق هنمو ىدنلوا لاعتساا هدنلاخ نالوا دیدش و تضس اقلطم 4 سانو ا
 نسج لوا هراج؛ قشاع نعي برملا نم قلیام هنم قشاعلا قلي ىا رجا نسحلا قو

 ۰ | ددک ییدروک ندنتهچ لاتف و كنج یتنم و تدش یکیدروک ندنهج لاج و
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 كنهفوک اج هلیحف كناح ( ریافطا ) رد راوتساو لاخدا ک١ ینجوا كنکربد

 لیسهینب رغصم ( ةريفلا ) ردیدآ كيوص رب صوصحم هنتعاجج ظبرق یب هرزوایراسپ
 ندمالعا ردکید بوسنم هه رفح هلع كناح ( یرفلا ) رددآ عضومرب هدقارع

 هلغلوا عقاو هرزوا هرفحرپ هدیرغم ناوربق یسهناخ كناذمان یرفطا ناهلس نب یخ

 هلی هم نیه ردیدآ هدلب رب هدنرانک مور رحم ( روفحم ) ردشفل وا تدسن کا

 ( زتیفلا ) رولوا مین راهچلاقو رايك رخافو العا هدنآ رداطخو نل روفعم
 هاجس هلفاف ( ةروقالا ) رونید همدآدق هانوک رودوب هدننزو لثیع هلا هیقوف یات
 ( ةزاقل او ) هلی كناح ( دی رفطاو ) هدنزو رةف ( رقلا ) ردیسا كنار

 ردهنسانعمقلوا لیلذ و راوخ هلیحف كفاقو كيم ( ةرفحلاو ) هلال تاکرح كاع

 یاثثا بابلانم ةرقحمو ةراقحو ةي رقحو ارقح رقحو "یشلاو لحرلا "رقح لاقي
 رقح لاش هنسانعم كمروک راوخو قلراوخ رولوا یدعتم رقح و لذاذا سالناو

 لاعتفا ( راقتحالاو ) هدننزو لیعفت ( رقعلا ) هل ذاذا یالا ِتابلانم ارفح انالف

 ه رقح لاق رد هنسانعم كمروک راوخ و قلراوخ هدرلن و ( راثعسالاو  هدننزو

 لاقب ردلبعتسم هنسانعم ریغصت كملج وك ربقحم و هل ذا اذا هرقعساو هرقتحاو | ریقح
 یا رب فعلا باب و هرغص .یا مسالا رقح ةاعلا لوق هنمو هرغصاذا مالكلا ر ةح

 تیعض لوق ىلع رقحو راوخ كب هلی و ی ےف كفاقو یف كناح ( رقيلا ) ریغصتلا

 الیلد یا ارقیح هلثم تنأرام لوقت روید هب هیسک نالوا هیامو رف دوخاب ناوتانو

 هک رد رلفرح بطق دج نیفرصلا نيب ( 5ن رق ا قو فا ) سالا موا افیعضوا
 هلیسس هینب لوعفم مسا ( تارقحا ) لرد خد هلقلق فو رح ردنرابع ندفرح شب

 تراقح و لذ راهظا هدننزو لعافت ( رقاحلا ) هنسانعم ریاغص ردکید رلکحوک
 هلند ( قلا ) ضاصت اذا لحرا ر ةا لاق ردهنسانعم كليا رغص راهظا اب

 ىا لح راپ ترشو ترقح لوقت رد هنسادعم قلوا a راوخ ند» رکص هلببس رب

 هرکح لاش رد هنسانعم كلا مسو لظ هدننزو رکم (یقتا) ) ارقن | ریقح ترص

 بویلیا جا رتماو ترشاعم نسح هللا هسک ربو هلظاذا یناثلا بابلانم ارکح یاولا

 ,لاپ رکعو هترشاعم تمءاسا ادا االف رکحم نالف لاش ردهتسانعم كلبا تفلا ءوس
 دغانج اغاو هیهطاوق كجوکو راردالپ هراقجوج كجوک هکرونید هاب طاها
 بقعلاف یصلا امعقعلی لسعلاب طولخما نمسلا یا رکاب ركحلا عضو لاش روند

 هدانعم یکیا و الیلق ایش یا ارکح یناطعا لوقت روند هب هنسنزآ رکحو ریغصلا
 وید نوسقح هبا هکرونید هلام لوش هلنبتعف ( کیلا ) زدتفل «دالیض كلام
 دودعم و ددع رد هنسانعم روک و و هل وا ششلوا فیفوو س بویئاص یحاص

 درص روند ید رکح اکاو هنالغلا راظتنا ست لام یا:رکح هدق لاش یکا
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 منا ( رفاخا ) ردیدامطومرپ رگیدو داود yr ردیدآ عض وم رز |
 £ یدنلوا قالطا هنفن ط كت باد نوهگیدلیا رفح یرب هدنودهو ریس ردلعاف
 هل هود هک هع رولوا قالطا هنیدنک كن هاد ھی هفالع یملوا یمظعا نکر

 رک اسلا رم دلبلا اذه لاقي هنمو رووا قالسطا فلل هب ولش رط لاتچو فخ
 هاد رولوا قالطا هنلوا كتهنسنرب هرفاحورفاحو رد رفاوح یب رفاولا قدمو |
 ةرفال ادنم اولتتفاف اوفتا مهلوف هنمو هلتبسانم قلوا یشموربس لوا ىن رط كنق
 هلاتفو كنج هدننآ تافالم یادتبا هدنرلقدلاوا قالم هنب رب یرب ینعب ئالا لوا یآ

 تمجر هدرپ كچید مدلیا تدوع هنب هرزوا مزیا ندلوب مکیدلک راب صو رایدلشب |
 هالوا تفلخ هرفاحو هیف ترم. یا هیف تدعصا یذلا قبرط یا زرد یرفاح لع ا

 ایج ناک دقوا فسعت دق نالا لاقي ردستفلخ یادتا دارم هک روسلوا قالطا |
 هئلاحو لوالا هتفاخلا یا 4 فاحلا مجر لاقیو لوالا هعةلخ ىف یا :رفاخا و 1

 فنصلا لاق روید هکلیا تدوم هئیش رب هبتیئیح رودلوا در هلوا یرخ 1 هنسنرب و

 وهو لوالا انما ىلا یا [ ةرفاخاف نودودرم انا ] ىلاعت هلوق هم و ریاصبلاق
 لاق انک اک ایدلا یلا یا یبا عالا نیا لاقو اددج اقلخ یا دهاجم لاق و ةویلا
 هنم هاچ یذلا قی رطلا نم عجر اذا و ىلوالا دسلاح ىلا عجر یا هترفاع لا داع
 لثم لصا لک لوا دنع یا * رفالاوا ةرفالا/دنع دقنلا * لثثا هتم و اضيا
 ررابا عيب یسهریو الصا هلفلوا لاوما مرکا یمسق تآ برعلا دنع هک ردوب
 ینسهخا بویفل وا ر هجا نآرب یسا هدکدلیا هلماعم دقع بودیا روبظ یرشمرب

 داربا هدرب كحد زلوا لئاز هوطخ رب ندر یفیدروط یفنرط هک دلنا ملست

 رفاح لوف ىلع ردذوخأم ندنو یریعت هدنید ین رط ید هدرجالطصا روئوا

 هیضار روید ددو ینید زاق هلیفن رط اکر کم یک یکیدسد هنغن رط کی آ

 روقح ینیدص» مدقم ندرناس ینغن رط هدنساپنم شراب دارم هدارو یک هیضمو

 قبس یآ كيکر ه ۳۹ راربد ۶ هرفاطادنع دقنلا هدن رک دنک هب یشوف لث ردقح هلوا

 اقلطم هدع ردو لصا كرون نم لثم رولوا قحس هب ودک وا ناث وا عضو هس ردبآ

 مب هذه ةلاخا تآ هک ردسارف تاذ داره ندهرفاح هلی اتو یدئوا لامعتسا هدّتلوا

 هل مسك كناح ( ةارفلا ) رولوا كيد ردمزال قفلوا ملت یسهخا نکیا هدعآي

 ردزساه هکرولک یرفح یبنج مجج رولوا تبا هد رللاسمق ردیدآ تابن هنوکرب
 ( ةربفاخا ) رونلوا ریبعتابای هکرونید هجاغآ ولقمرپ قحءریواص یادش ةارقحو
 قالطا هیچ زاق رق هدنزو ناتک ( رافطا ) رددآ قلا هایس عونر هل د دشت كاف

 لوش هدننزو باتک ( رافطا ) ردیمسا یس رف كکلام نب ةقارس ندیاحاو روتلوا |

 . روا كرداچ لیق پولد یتسهرواو بوک این آ رانلوا نیشن مشح هک رونید هحاغآ ۱ ۱
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۳۹۷ 

 هدرب كجید یدلیا شیتفتو سسج یک کرک نوجا عالطا هنلاوحاو روما كدب ز
 لوقت ساسالاف لاق هننسانعم هيلع فقوو همانع شتف رار د دز یر رفح

 هنسانعم تم ود یزلشید كغج وح رفح و فوقولل هما نع تشتفاذا نالفیرث ترفح
 هدنرلید كراشیدو هعضاور تطقساذا یصلارفح لاق رونلروقح یرپ هک ردلمعتسم

 قلوا هاب بوبروج هلغمراربص پولوا دساف دوخاپ هلغمقچ را هلويس هدرخ هدرخ
 ءانب ىلع هوف رفح لاقب رولوا روقج یررپ هلکلکود بونافوا دعبنم هک رد هتسانعم
 انیصبقالسب هناننا لوصا تدسفاذا میارلاو یناثلا بابلانم ارفحو رفح و لوهجلا
 هنسهبوا كئنشرب رفحو تل ات اذا هنانسا ترفحو ترفحت لاشو اهولعت :رفص وا
 ءاصقا لعیالیا دحا هرفحال ثیغ مبلوق هنمو ردلمعتسم هنسانعم كلغا عالطا بسک
 ییعع ضرالا رفتحا لا رد هنسانعم قم زاق ید و هدننز و لاعتفا ) رافتحالا (

 لوقت روند هروقح هدننزو هنیفس ( ةربفطاو ) هدننزو هفرغ ( :رفطا ) اهرفح

 ( رفحا ) رددآ عضومرب هریفحو رفتحم یا ةربفحو ةرفح كمادق عمساپ سصبت

 قالطا هلیرومد هدننزو هسنکم ( :رفعلاو ) هدننزو بارحم ( رافحاو ) هدنزوربنم
 ةرفصلا و رافحلاو رفصلاپ ضرالارفح لاقب رونید هتل  ناشلوا ریبعت همزاقو رونلوا

 رونلوا قالطا بییوق شیکک هلنیتخف ( رفلا ) ابی رفتم یتلا ةددطوا ةاصلاب یا
 روند هغاربط ناقح ندروفح شلزاقوردنغل هلییوکس كنافو هنسانعم هعسوم رب

 رولک ربفاحا یا مجو رافحا ىج ةرفلا بارت یا طشلا ىلع رفلا رثك لاقي

 دوخ ای هکلک وروح ندیاثودح هل بس راه ويس نالوا ثداح هدنرابید كراشید رفحو
 أ ال وص اب قالسیا رقح و رقج هبانساق لاش ردتغل هد هلن وکس كناف رود هغلب راص

 نانیعتساک | هک ردیدآ عضومرپ هدهفوک رفحو یدلوا رک ذ افنآ اهولعت :رفصوا
 ردلک د میخ كد رفح هلاه هدو و یدیا رولوا لزات یرفطا دعس ن رگ ندع

 هک ك هرصب یسوم یا رفحو ردیدآ حضوم رب هد ايم هسهب هلا هکم فحو

 رفحو رد-شمردنیا رفح یرعشا یسوموبا هکرونید هراییوق همشا عقاو هدنسهداچ

 ةانم دی ز نب دعس رفحو رونلوا قالطا هرلدمشا هجن رپ هدنس هیحان نک اوس هبض
 كمشکد ینراشید قجوح هل رسک كنزمه ( رافحالا ) رد راهمشا هجن رب هدنسارو ءانهد

 رفحا .لاق ردنرابع ندکشود یرلشید كوا ترد لتسوا لتل آ هک رد هنسانعم

 ۱ یراشید ییاط كنعفق تآ كلذک نایلقسلاو ناییلعلا نانینلا هلتطقساذا یصلا

 یتسایانث هجن راو. هب یجچوا بودیا مام ینشای یکیا هکر دلمعتسم هنسانعم كعشکد ۱
 هایانتطقساذا رهلا رفحا لا ردنرابع ندکمروشود ینتایغابر هج راو هبیجشبو
 هباعااذا ارب االف رفحا لاش رد هنسانعم كلیا تن اعا هن دیا رفح یوفو هنایعابرو

 ریفح و رو وا قالطا هرامورفو روند هروقح هدنزو ريما ( رفا ( اه رفح ىلع



 ۳3 ؟رونید 2T FT jt لوش هدنزو فئک ( TET رعت لرفآ

 لسیفآ هلکنآ یژکا رولوا قالطا ,رلکلنکپ شاید رولیریوج لبغآ ها |
 ندتفاط و با ۀدهم كحهيعشاب جوک نالف رب رم ه٩کردنداتعنوو نوع رثفدباب |

 اف ررید بطرا رظاق عفو هدر كجهید یدارغوا هلی جراخ
 هدف یافلا هلتاعس و لافم لشن و هی كاذک رد هتسانعم هب 4 ةقاط ال

 ساسالا ف لاف و زرد بط را رظاا ف دق وا هدر كاد یدلیا داسفو

 ةوادسلا را همان دنوتسب هال باذکلا و مال بطا رظلاب ءاج لاقت

 هدکدروشک میسشو عینش بذکر ب دوخای ربشک سا اب ریثک لام مدآ رب كاذک
 ۱ ب ذکلاپ وا ساسالاوا لالا نم ةرثكب ءاج رارید بط لا رظاپ ءاج
 رد ذوخأم ند هروک ذم ؛مظح رولوا قالطا هنج ( سدقلا :رمظح ) هنساتعم

 همدآ نالوا ربللا لیلفو لين راب رع و دنا یا سدفلا ةربظح ىف هلا 4حا لاقب |

 ضیف هیسک ندنلیغآ هلکشد هناویح نمدوس دکن زردا قالطا ةربظلا دكت |
 ليجد هربظح و ربللا لیلق یا ةربظاا دکن وه لا هلییسح ینیدلوا هدنافو |

 ردگید بودنم هیهدلپ ما هربظح هلتسن یاب ( ی ریظطا ) رددآ هدلب رب ندئاعا |
 ( .راظحلا ) ردراثدحم نایربظطا فس و نب رداقلا دبعو یابلا دمع نب دجا ی ده ۱

 یسهشج و.لوک یرازوک كکنیم و روند هکنیس ليش عونرب هدنزو بارم |

 رايا هدرزآ تیاغب بولوا طلسم هرلهباد هدرالوپ رولوا یرنشب هدنخرب وقو كوي |
 ةرظح نب مهدا ردنديماسا هدنزو هر( هرظح ) روثل وا ریبعت كل هو هدیکرت ۱

 ( ریظحلا ) یدبا یبراخ" هکردندندالوا كنآ دابع نب ةرظح و ردندیاحا یمغللا |
 ردنوععا هغلام و ر شكت رد هنسانعم كليا رح و عم یک رظج هدننزو لیا

 دارم ند ریظح نامز نالوا روطسم هد رسو ثیداحا ٹک یم ریظعلا نمز هنمو
 دوم هدهسیا هعفد هدیراتفالخ نامز یرلتموح هنع هلا یر مظعا قوراف

 نیلسم ینسهزوح یرقلا یداو هرکصندکدلیا الجاو درط ند زاج ضرا یتسهفباط |

 ردماکنهیراک دلیا نییعت زجاح رونسو دح هنلعر رهو میقت هدنرنیب هدذع یب یا |

 مر هلتیسانموب ردهنسانعم ع ونع ( روظحلا ) ردیدآ عضومرب هدهماع ( ریاظطا )
 [ اروظحم كبر ءاطع ناك امو ] یلاعت هلوق هتمو ردیلباقم حابم هکر دلبعتسم هتساتعع |

 اقلطم لوکس كنافو یحذ یا ( رفلا ) یرخا نود دفاط ىلع [روصصقمیا

 بپابلانم ارفح "یشلا رفح لاقت ردهنسانعم ققلروقجو قمزاق بوشاینجا كن هتسن رب ۱

 رفح لاقي ردلمعتسم هنسانعم كليا عاجو ةديدلاب ضرالا رفحا ءاقن اذا یناثا
 هنسانعم ققلقرا هلیببس بلح ترک دوخاب لاعا درک ا اکا اذا ةأرملا

 1 الشم رلب یو اهل رهاذا "رغعلا رفح لاقن رولوا روقح روقح یسهدوک هک ردلمجتسم



۳۹ 

 اریز ردفرصنم ریغو هفرعم" یسهلک رجاضح وبشاو رونید هشیدلو لوق ىلع ردیسسا
 همس ڻوڪ۶يدلوا نطبلا م ع کرد د حراش هرزوا عج ةيث ردیلع كدحاو

 قالطا ه هود لوس و ردلصفم هدنح یقصنم ریغ كن هيفاک ردشخلوا

 بورابق یراروک و .هایرامحا وص هشیرزوا هرکصندقدلتوا تواروش هکرو وا
 تخفتناف تبرشو ضجلا تلك ادق تراص اذا رحاضح لبا لاش هلوا شقلاف

 ۈن ەن وس هود لوغ غف لراضاو یری تل و طه
 روبز ( روهضح ۱ ) رهلوا ردا یعر هدنک ارپ بویمردکر ب نایوح یشان ندننرنک
 هەم هرضو همه یا روهضح ةءرض لاق روند هثیش نامزد و یرا هدشزو ۱

 ردهنسانعم قمردل وط هدننزو هح ردد ( : مططا ) رونید هنس روس ناویحو

 كاا عاج لوكس كناطو ىف كناح ( طلا ) هاالم اذا ءانالا يضخ لاق
 هیایو اهعماجب یا اهن اذا لوالا بابلانم رطح ثیرالبا رطخ لاق ردهنسانعم

 ضدالا هب دلج اذا لوهجلا ىلع هب رطح لاق ردلمعتسم الوه هکردهنسانعم
 (ةر :مطخ ا ) ةقولاح ىا ةروطاح فیس لاق روند هحمق ن نیکسک تالشیا ( ةروطاحا )

 هلی س هی لعافس | ( رمطسلا ) ارو اذا سوقلا ربطح لاش ردهنسانعم قمروق

 یف كناح ( و یا رمطحم لحجر لاق روند همدآ لانشخو نیغراط

 AR كلبا رجو عنم بوم ریو هیسکرب یهنسنرب هلی وکس كنهمح یاظو

 رهودو هرجو هعنم اذا لوالا بابلا نم ارظح هيلع رظحو "یشلا هرظح لاش

 ةریظخ ای 4سلح ادا لاا رظح لاق رد ی اس اتام قموقیلآ هدلیغآ ییشاومو

 ۱ كعدا لیغآ نوعا رلهود یدو هدننزو لاعتفا ) راظعح الا ۱ هززاح اذا

 بورس اهر کس 6شب لو هنیفس ا( ةربظطا ) ةربظح ذا اذ ۱ لحرلا رظتحا لاش

OEو زا نت نیا یا :ریظطاق ی لاش 3 2  

 هيم هلحم هللا لاحمسا رونید هریظح رونلوا ربیعت لیغآ هدیکرت هکهرب یراقدروتا

 كناح ( راظطا ) ةريظلاف منغلا لخدا لوقت روئید یخد راظح هکهتن ردشفلوا
 هود و هنسانعم طباح روند هراوبد شل روح هنسهروح كن كن هنسن رب هلیعفو یرسک

 هکرونید هیت زوج یراقدیاپ ندقل زابسو ندیلاپ نوا هظفا ندقوغوص یم

 1 قلا هرب و اهر و.اذا سوتلا رطح لاش رد هنسانعم قمروق بورک 4ح

 ا < هلح ايو. ه الماذ | ءاالا رطح لاقب رد هنسانعم قمردل وط هدن زو هح رحد

 ۳ ا رطح لاش ردلیتسم هنسانعم كەردکرب ی رغوط هنسدنک یی هنسن رب مدآ ریو

 ۱ یشاوم دنا )هک بولب ریوح ندقل زاسو ندیلاپ ا ن 0

3 0 4 9 9 . 

 ٤ ) و
8 9 ۵ 
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 | باودو ةريظح هلذخما اذا لال رظح لاقي ردهنسانعم كليا ذاا لسیغآ نوجا



 ا

 ردل وعفم مسا ند مشاح ( روضشا ) ناذآوذ یا مناوحوذ سع لاش زاردیا قالطا

۱ 

 ۱ ]| نبا فومضحم یا [ نورنا بر كي ذوعا ] لی ملا همو نیطایشلاو"

 هنسف هود هدننزو بارغ ( راضا ) رددآ هدلبرپ هدنع هدننزو هنابج ( هراضح )

 یافت کند یمن ۲ هن
 ۴ | دزئید هقلوف كلاوب یرلکدند لسيف

a)لاو قاف نسح یدیحا رشاعوناو ردلکد ینو با  

 |( مشاوطا ) ردیسهبنک مزاح ا نب مشب مشاحوباو ردهسکر, رویش ھقبار
 رضاووذ ه)هتسن لقلوف كوي اثلطمو روند هلفل وقف لی گر د يجب كنم نضاح

 نیلا مهلوف هنمو رلردبا لاعتسا هدهنسن ینجهلوا رضاع كنسهفاط نب رپ
 نجا اهننح یا ة:روضحت فکلا كلذكو نلبا رتا "الا رشک یا روض

 ردیدآ ثكفاط رب هدنناسیم هرصب با هما هدشسازو باح ( راضح ) ءوس ییصیو

 هدیرحک كناح روئید هرهود ولیو لزف دوخای ولیو قآ ینعب نالوا ناسهو
 پاک ( راططا ) ردرارب ییجو درفم لوق ىلع ردقو یدرفم كنوو ردشفل

 لاقب هلوا شاروس هدنسهرهج كرا ريق هکرونید هبیط یرلکدید قلخ لوش هدئنژو
 انلوئو یوقمه هک رونید هیهقان لوشو اههجوق یذلا اهقولخ یا اهراضح ع وضتب
 ريس ةدوجو ةوف تعجدق تراص اذا راضح دان لاق هلوا لشیورو لزوک مهو

 هدندروب بالکن رکب یاب هلا رمەقو دم ( ءاروضحم ) رددآ ضررا صوصح

 لکا هکرونید هیدپاد راسا هیهقا لوش هدتنزو ءا رج ( ءامضلا ) ردیدآ وصرپ
 ها رطح ناناو دا لاش هلوا ردا مدقتو قبس هراس ماد هدنص وصخ برشو

 . | ینوواو قواف لاط هدننزو قنع ( منلا ) برشلاو لکالاق رداب تناك اذا

 . || لجد لاق رولوا رضاح بوراو زسنوعد هتفایض هکرونید هصض# نالوا رییعت
 هنیردپ ردییاح ریضحنب ديلا ردندیماسا هدننزو ریبز ( ربضح ) لغاو یا رح
 قلوا یناح هدننزو لاعتفا ( راضتحالا ) یدیا روند ید بئاتکلا ربضح

 ءا لا نم مهظوظح نور یا ( رەش برش لکو, ) یلاعت هلوق هنمو رد هتساتعم

 ] erz مق ءالانا مملو ] یلاعت هلوق یواشلا لاق هم اهظح هفاشا ریو

 مو مهلو مو ةقانلل یا اهل موسقم ءالان ا ینعی مالسنا هيلع خاص مج دل باطخ

 هربغ هنع سنج وا هتوف هبحاص هستش سنمتمم برش لک ءالقعلا بیل و

 هاب یلع ضیرلا EON لاقب ررلهعتسم هتسانعم قلوا برقا هوم هتسخ راضتحاو

 یریاضطا نیدلا سش ردندشندحم ع زولان ( رضاع ) ثوملا هرضح اذا لوهحا

 نالوا مساوو كوپ ینراف هلیعف لداضو یرسک كناح ( رهضطا ) ردیدادغب هيقف

 ]| عساو لوق لع هنسانعم بط و روتید هنمولط دوسو روتد هناویح و ناستا
 3 : كرواح نانلوا ریبعت دروف یللیو نام رحاصحو رد رحاضح ج روتید هننالوا



۳۳ 

۱ 
 ةیاشاوا ةسجلاوا ةعيرالا وا موسقلا ةعاج یا فعلا :ريضللا ت هنر لاش ل

 همدقم رود هنسیج هقرج كركسعو مهم یزغب نيذلا رفنلا وة ةرشعلا وا هعستلا وا

 ییدلیا اقلا ۰ رکصن دنعاطقنا یاق تدالو كي وناخ ندا دیل و دل وو ها شیلا

 هک روند هناقوب وق لوا لوق لع رد ربهصح یسنج عج روت وار بیعت لوص هک روند هی هنسن

 كيرا و ناق نالوا حق هدهرایو رولوا هدب رد نالوا رییعت شيا بوقح رار هليا دلو

 ینرلتوق هکر د هنسانعمقمش روا هلي رب یرب هدنن زو هلعافم ( ةرضاجلا)رونىد هپ هدام یم هل وقم
 نیطالسو رول وانوحما لارزنشاو دحاو هدلاج اذا ET لاقت رارول وا ا راضحا

 اج اذا ناطلسلا !یضاخ لاق رد ةن ساتغم قمروتوا ونازپ واز هدنروضح رایکو

 اذا هرضاح لاقب ردهنسانعم قعشسوق بوشید رکس هحریارب هلا هسکرو هدنع

 هرکصندکدلیا هبلاغمو هلداجم هلا هسکرب هدنصوصخ يح یدنک مدارو هعمادع

 هقح لع هرضاح لاقل ردهتسانعم كمرتوک بول آ یح لوا هلک بلاغ هسک لوا
 بکوکو ردیدآ بکو کر هدننزو ماطق ( راضح ) هب بهذف هيلع بلغف هبلاغ اذا

 رردبا نظ لیبس یو سان یتح ردا عولط همدم ندیزدلپ لیس هدیونج
 توبکنع هکرولوا مومنم بم هچهاکو هاب رهف كيمو ءارو كناح ( تومرضح )
 هغلوا هلک کیا لصالاق ردیدآ هلیثرب كاذک ردیدآ هدلبرب هدنع زولوا هدشزو
 یا رعا فرصتمربغ یناث مساو یتیم هرزوا ف لوا مس ۱ ردشفلف دحاو مسا هلییکرت

 تومو ىم كنار هل رابتعا فاضم دعهاکو روند سس رح اذه بولوا ب رعم

 هکهتن نسرابا نونم ییا كیسرلیدو رونید توم یح اذه هلیطفخ كنس
 یرضح هدشسن و توم ريطح هدنرغصم ردندلیبقو ید نم رهمارو صرپا ماس

 سطح ارب ز ردکع د .فیطل و دحوزوا نعي هنبسلم یا ةيمرضح لعن لاقاک رونید

 یضح هرزوا ىلصا هکرولوا هاک و رولوا هرزوا تيه لوا ياغ قایآ نالبیاب هدئوم
 هدیه باب یهدامو فوم هک رد جراش ناتیئوم رضح نالعن لاشاک رونید یتوم

 ردقلوا ییبم ید یوزرح کیا هک ردراو ید هجورب هدیسا رعاو یدلیا کد یف

 OE هحوو نوڪغیدلوا ریتم یتسابنعم فطع فرح یک یک سریع هس

 مالتسلا هيلعو انس ىلع خاص ترضح هرزوا ینیدل وا موس رم هد رسب مات رحم

 رد هيم ثعاب ینیدلوا رضاح یرللاقتناو ثوم هدنرروضحو لوزن هبهدوکذم ضرا,

 :نالوا شیپرد ( رضالا ) ردیدآ كرہشربو كغاطرب هدنم هدننزو روبص ( روضح )

 روند بنک اس هیرفو رهش .هکردیلبایقم یداب رضاحو یدنلوا رکذ هکزونید هثبش
 ندنرلغاط ءانهدو ی مظع یج رونید هتعاجو هلیسق و هب هب وا نالوا میظعو . /

 يطع عر هدنح راخ بلحو ردبدآ هب رقرب هدنساضق نیسفو ردیدآ كغاطرب 8

 لهانم وه لاقب هنسانعم هیذاب رود هرلارقو ریش لاه ( ةرضالا ) دایدآ
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 اولو راما 3 م هاش مان نو راس ردیدآ هدلپ ر هدنسوش رق جم مای نیک

 یی ردفل وا لیفط کرد هنشانعم لیفطتو روش وا قالسا هیر م رج اب كتروعو را

 | صضحو ردنرابع ندننوط ینتیص و شاپ ا آ شآ اپ ره هک روند هکلنا قلفواف لاط |
 كلام ( ما ) روید هلا هع موب یک زب نالوا دننه روپو هدنفساف كناسنا

 غ افنرا یا هسشح دغا ام لاش رود هک رکس یدازوا نوزوا یم تآ هب

 راسحم دوخاپ رغد راطغروليد ۳۹ ل رکو ب ولفلوصهدن زو رشکم ( رنا ( هودع

 وف هنمو رولک ریشام یی ودعلا دیدشب یا ریس سرف لاش رد ههر تفل
 سد ( یضطاو ) هدننزو فتک ( یا ) ریضاعلا د رعنا الا ريماسملا ف قبلا اق

 نامه بودهزوک یتفو ج هفیح یاعط تل هکر ونبد هعدآ قواف لاط هدشنزو

 نیه# ناک اذا محو رشح لجر لاقب روف هنشاب هرفس یک نوغزوف هدنفولوا ا
 هدنسهدارا تبغو رفس الصا هدنزو فک رضطحو همایش ی ساشا ماعط

 یودب هکرونید هیسک نالوا یورفو یربش ینهی یرضح لوق لع روند همدآ نایلوا

 هدشزو سد رطح و یرمادحوا رفسلا دیربال یا مشح لجر لاق ردیلباقم
 دارم هلسفلوا یسهیوق تاکلم هدالوا هکر وند همدآ یحاص نایو هقفو تحاصف

 لجرالاقب لوا ردا راضحا و راضخسا ییهیولطم "یناعمو لئام هدنآ یکیدلیا
 ( رضعلا ) دارا ام نبح یناعلاو لئاسلا منه یعی هقفو نايب وذ یا یخ
 ربو هنسانعم هایم عجرم روند هرب كج هديا عوجر هیوص ردناکم مسا هدننزو دعقم

 نوجما مالعا ینعص كصوصخ ینیدلوا نمضتم كندعقر نانلوا ریطست هدننمش هدام
 هطوطخ یرلکدلیا مسر كرللوا هدالاپ ففاوو سلجلاب ضاع هداهشلا قیرطب هدنليذ

 رونلوا رعبعت طحت ید هدرجحالطصا الاعو ردقج لوا یراضما کروئوا قالقا |
 حراش ردرلشلوا رضاح هب هعقر لوا اضما باحتا هک ایوک ردمولعم نحو مالعا
 قالطا رضع هرلاضماینعی هب هنوقم ظوطخ نکلای ارز ردشلنا هام فلوم ةکر بد
 یو ردرابع ندهدوهعم هعقر نفت یرلاضما لوا هکلب ردلکد عومسم ندبع |

 هنسانعم روضح موق رونید هلق و موق نالوا لزا هرزوا هایم ندهواد لها

 یضاح كسانو لججلا ف یا رضحملا ف هبا لاق رونلوا قالطا هرتفذو لو |

 هیرقرب هدننای لبج مانأج ارضحو هنسانعم دهشم روند هنیرلعضومو لحم قجهلوا
 وصرب یشود هشاج هکم هذ كنب رللوب و رصد هلا هفوک هلاه هرڅو ردندا

 ( ةربضلا ) رددآ وص رپ هد هیداب ( ءازوضاح ) ردص وصح هتعاج لع یب هک ردیدآ

 قحهدروق بورس ییامرخ دارم هک روید هرب قح هل وا عضو امرخ هدنزو 4هبفس ۱

 هتعاج رفن نوا اي زوقط ای زکس ای شب اي ترد دوخای موق تعاج و ردقج هلوا رپ
 دوشلوا مزع هداهجو وز ها ران آ هکرولوا قالطا ءرفن لوش لوق ىلع روند |
 س ا ا ا سر رس ی سرخ رس ل رس ل ی تست رحم ج

 لاق

eاے  
  2ی ٩

 ا ۱۹ 1 ¢
hk 0 ۳ 

1 
4 

۱ 

 



٦| 

 ردراثدح یراصا بیبح ن نس> و ثاوذ ضع راسو جزفلا یہا نب رد

 قوا سحاح هدننزو هر اظن ( ةراضلاو ۱ رلیعک كن همحم داض و تكناح ( روضلا )

 نم ةراصح و ار وضح رطح و لح را رود لاش ردیلب اقم تیغ ارام
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 لبقتسم هدکنسیکیا هرزوا قیقحش كحراش یکل یدنلوا ناب هرزوا قلوا ندمارو

 تدحو هکدتن یک لضفب لضف رولوا ندنلسف نیتغللا لخادت هلغتوا نیعلا مومضم
 رول وا یدعتم تو روضحو یا ردندلیق لوا ید دحشدح و ندنسهدام

 هبونص رشت سوخو ارتاح هلعح اذا هضح لاق هنسانعم كلبا رضاح

 یا ءام نع ان مط لوقت ردلعتسم هنسانعم قلوا فرصنم هتس هقش نکشمراو

 هیلاوهبغر ردیک یسهدام تیغر هلع رولوا هدقدن هلص هللا نع انععو هنع انلوح

 هدننزو لاعتفا ( راضتحالا ) هنسانعم ضایا رربد هنع بغرو هنسانعم ليم ,ررید

 سطتحا لاش رد هنسانعم قلوا ش مد رد و ین هد راز وب هدننز و لعفت ) منلاو ۱

 تو ا لاقب رد هنسانعم قلوا سمت هتسخ راضتحاو سود ییعع راو لح رلا

 هک ایوک ردلعتسم هنسانعم كم رکس یدازوا نوزوا یمسق تآ راضحاو نیل وعفمل |

 عفترا اذا سرفلا رضحا لاقي رولوا شاق رضاح یکم رکس نالوا هدنرادتفا :دهع

 ود هنهاکشیپ و ب رق كمدآ رب هدشزو دوم ( یضعاو ) 4 اه ( هیضطاو )

 جاع Ra یر ریبعت نالف سطح كایس رب باعا هنانفو هبنح و هب رش یا ۱

 هاب رنک كناح ( رانا ) یک دوهشو دهاش رولک روطحو یک مکر رولک سطح

 ردص وصحم هنماقم رح لاغتسا و رول وا لاد هنتلاح و هنتنیه روصح ردع و ات

 (ةنمیطاو ) هنیتخف ( رضا ) ری یضح اذا ةرضحلا نح لجر لاق هلتهج لأن
 دالپ هک دلی اقم دمداپ هلیعفو یرسک كناح ( ةراظلاو ةرضاطاو ) ابوك داش

 ةراضلاو ةرضالاو ةرضطاو ضا لها نم هد وه لاق ردقح هلوا یو رفو ی رهش

 كلبا تماقا هدیوک و هد رهش رول وا ردصم هدنزو هاتک هراضحو ٌدیدابلا شال یا

 ماق اذا هراصح نالف سود لاش رددام قلوا یو رذ دوخاب ی رهش کر

 هدننرق هفوک هلیئیوکس كداضو یڪف كناح ( ضجلا ) ردیلپاقم هواد وو رضا یف

 ٠ قلقرضاح هابرسک كن همه ( راضحالا ) تولا هرضح اذا لوهحلا ءان ىلع ضي ملا
 ادعم قمی ایا هرنسحا لاش رااح اذا "یقلا رضجا لاش رهمتمالمب

 ۱ را:تعف ) رضالاو ( N كداضو فرا تاکرح یا ) هسصطا ( ودعلا ف

 ہرے و هب رطح و سم و ءان "دثلثم هل سوگ هتاف لوقت زدتح هوا نوصح لع

 ا ردیلباقم بئاخ (ضاطا ) راردا لاضيا هتسلج كن یانو مالس نوا

 ۲ یسص> ر دیس هفت اط نیشن شوخ هک هکر دکع د یار یو دب رولوا كعد تابصفو یرفو
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 عونملاوا كلذ لمرداقوهو ءاسلا یاب ال ناک اذاروصح لجر لاش ردقس هوا ننع

 هنې رات رطح مالسلا هرلعو اب یه ېن ې هک رید حراش نیبرشنالو نېوشبال نموانبنء |
 نراسیفنسفن هقشب ندهبوید ؛راس داذل نکیا راو یمهمان ثردق قالطا روم

 روصحو یہا ردینبم هنیرکدلبا تبغر ههأنو لیم هعاج الصا بودا طبش

 همدآ لوش و روتید هک انو لوح و هنسانعم بوب رونید هپ یئاوطو مد
 لاق هلوا شملکچ هیوربک بویمهدبا مادفا هلکناشهرو تبیه ندهنسنرب روید
 لحر لاش ر وليد همدآ ندا زار مک تیاغفو هلم مهگ بویه یا هل روصح وه

 هرپ قجهدروف بورس ییامرخ هدشزو هبیفس ( ءربصطا ) ملل ماک یا روس

 رولوا هدنرلناپ یروقرآ كنم ثآ هک رونبد هزکمشا لوشو هنسانعم رفلا نیرج روند
 ردندن دیش هریصح ن تراح ردنداعسا هرس و رونی روک بوئیح « هات هدفدلش رآ

 هلع هيض كلمه هلاو ردسفل كندسک ما هل الا دبع نب كالا دبع ( نریصطاوذ ) |
 هلکن آ هلفلوا یرصح یکیا هدودنا هللا تفزو ج وسنم ندنرلاد امرخ ردهدننژو

 هدنرارذکهر هدکدلیا هجو نعثدرب هنسهلیف هفلوا رداب هدنناذو یدیشلوا بقلم |

 كنمشد هسفنب هلیا ربت پودبا سربم هنسپو شیپ یراربص حوا پوراو هدنبرد عقاو |
 روند هکانو لی هدننازو فتک ) صسصلا ( یدیا ردبا عنمو دس یتنارذک

 هیلوا ذفان رکذ هلفلوا كشت یب رف هکرونید هلولاخ لوش.هدننزو ءارج ( ءارصلا )
 دادش ( راصلا ) رونلوا رمبعت قلصا هنوناخ لوا ءاقتر یا ءارصح ةأرما لاقب
 هدشزو باتک ( راسلا ) ردب رلعما كنيدا فا تعاج رب ندمالعا هدنشزو

 كب هود هک روند هردش هدیزرط قدص لوش هدشزو بام ( راصلا و (

 دوو قیتف ینسیرلیا و کوب یک یشاقدرآ كدواه یتسهسکا بوکح هترژوا |

 رارولوا راوس ېک رمس هنسهنروا پودلکو ب یک یشاق كوا بوریدلوط ءلیسهلوقم
 اهمدقم یشغو اهرخؤم عفرب داسو وهو اراصحو اراصح ریعبلا ىلع لعج لا |

 (مصعلا ) راسا هيلع قلا اذا روصحم ربعب لاقاو بکریو ريعبلا ىلع قلی لاک |
 رونید هنبرس هود كحوک وب لوق ىلع ردهنسانعم راصح یند و هدشنزو ربثم ]

 هثبش كج هلم یسیروق دود یرلکدد شک هنیرزوا هدننزو دعقم ( صحت ) |
 رووا قالطا هنالسرا هلیسهینب لعاف مسا ( مصتحلا ) هتسانعم هرارسا رونید |
 قییضت هلا هطاحا ینیناوج و فارطا كنعشد هدننزو لاتف ( راصلاو ةرصاحنا) |
 اوطاحاو مهیلع اوقیضاذا اراصحو ةرصاح ءادعالا اورصاح لاقي ردهنسانعم كليا |

 دعلقو ردنوهیدلوا روسم هلا روسراضح نالوا هنسانعم نصح هکرید حراش می |
 هدنزو یدرک ( یرصلا ) یجنا ردینبم هنفیدلوا مصاح قالطا راصح هنسوراپ |

 حوتفلا وبا نيدلا ناهربو ددیتبسن یرقلا ىنغلا دبع نب ىلع نالوا یخ ءارق ماما |



 تروح لاق رد هنسانعم قم وا روصح هاب و ةارقلا قطنم ىلع یا هیلع ردق لو

 دمدآ شاوا لدکنت هلیبس هسا و هصغ هدننزو ریما ( ریصلا ) هناص اذا ساب

 فو رعم هک. راونید هب هب راپ ریصح و ردصلا قیضلا یا | ریص> ملا هلعح لاقب رود

 قییضت ینرب یرب یمازجا رارید ریصح یخد هدیکرت رونلشیا ندقل زاس رد هعشود

 یراق ندتسوا یرانای كزاوط هکرونید هرمط لوشو رونلوا قالطا نوچکیدلیا
 رک نالوا هدرورم لع لوق لع ردشهازوا بولیکح یروقرآ یرغوط هنفرط |

 ندیروقرآ كنب رکک وکیا هليا یرد نالوا هدنتل ا كرد نتب لیف دوخاپ روشید

 ههاشدابو ایینح یا هبادلا یرصح برض لاقش روند هایریصخ و رول وا هدنفلارا

 هنیروضح راب ره یتسان دوخابنوجغیدلوا به ینعی روصحمندسان رووا قالطا
 یا نالف ىلع ریصلا بضغ لاقب نوجغیدلوا عنام ینعی رصاح ندلوخدو لوصو
 كالا یاریصا ىلع ریصلا ىف صلا هدلخ لاق روئلوا قالطا هنادنزو كالا

 هیوص و رونلوا قالطا هقیرط و هلو و رولوا قالطا هسلجم و ةيرابلا لع نا ق
 . نود هتب زول رب و هنسانعم فصروسدهرواطو ه سص لند هنس راسو ندناسناو روسد

 هن اج یدا لوق لع هنن رهوج كهلق رصح و هنت ز واک سعد و ۳۳۳ يج

 ا ندشاندو لع هکرونید اهب بشم شایع لوشو وونید هک و لیتو رود

 اراصخ وال بارم ابتشیال ناکاذآ ربصح لج لاش هوا نان بارف بو
 ريصح و ردهدندروب نافطغ لوق لع ردع كغاط ل هدد رول یسهلسق هیهج

 شکلدو نیزمو شقنم لوشو روند هثیش نالوا ج وسنم یکریصح فورعم اقلطم
 دراندا اشاغو ریس هدقذلحنا بولباپ یک.ریصح هبءرظتم روا هشاقو بو
 ریاصح بول لاش هلوا ردیا صحو ذخا هنسب دنک هلشهح یفاطلو نسح یبولق

 ردیدآ یداو رب ریصحو هنن هذخأم بولقلا تذخا یشن اذا یشوم فرخزم یا
 ( زوصلا ) ردیدآ وصرب ندرلوص 1 هدنب رزق هنیدمو ردندآ راصحو نصح رب هدنع و

 روصح لجر لاقت روند همدآ شلوا لدکتت ندهصغو مت دو هدننزو رویص

 روصح ةقا لاق رونید هب هقان نالوا قحهراط یرلکلد كنس هعو  ردصلا قیض یا

 ةعاجنهللاوست کیا راو نزدق هکاروتلوا قالطا همدا لوخوت ل
 هک رولواالتم هتلع هنوکرب هسکضهب ال هلوا عونم ندعاج لوق لع هیلبا تبغر |

 یآر یلعو راردیا عنم ندعاج ینآ ءابطا هللوا تاهم دوخای نم کا عاج |
 هک روند هک نالوا نیا نابرق هاوس هلغمانوا ناقوتو توهش الصا رومح

 ردهنسانعم قلوا ردا عانتماندعاجو برقن هناوسنو اروصح تراص اذا ةقانا

 صح لاقب نوسلوا یشاب ندنتفعو دابنحا هنوهش لازا رکو ندننعو رسم درک
 صح لاقي رد هنسانعم كلبا زار منو ابنابنا نع متتما اذا ةآرملا نع لجرا

۱۱ 



 ۱ 1 "و ۷ َ

O A HEEE E 
1-1 KK ص وتو یلکن رد یماضعاو رود 4 یراق كوپ یرا و هوا هف رظم قر هوا | 

 هک هروشح 4 رابتعا تعا یعب ردروشح ید رقم روند هب هباد نالوا ۳

 كجوک هو كوب 4 هکرونبد هم ولط لوش دزو فک ( رشا ( رولوا راما

 ناک اذا مثح بطو لاقبرولوا شابا عج هدیفرط ییا ۸ "اپوک ھوا لدنسو هتروا |
 بنا رای پوپ ای هربنجهراطر یادآربهدنلزورمصق ( عطا ) رببکلا و ریفصلا ني
 هيلع قیش اذا لوالاو یاثا باہلانم اسصح سد لاش ردهنسائعم قمردشتص

 هيلع نیش یرهوج ردپف یمهجرت هلکشا هطاعاو كيا راط موحم لوفناو
 يمحو رولوا مد قمردشقص بوریوح ینفا رطا هلکلیادارا 4یرابع هب طاحاو
 هسیح اذا الالف مسح لاقب ردهنسانعم قموقیل آ ندشیا یربف دواب ند رفس یذآرب

 رد هنسانعم یقاغب بوکح راصح یآ یرک ذ هنرزوا كءودو ,ربغو رفسلا ص

 || یضح ,لاقإ ردلمصتس* هنتسانعم قلوا ضبقو راصااب هدش اذا ریعلا مسح لاق

 | رد هنسانعس لب | باعیئسا و هطاحا و رک ذپساک هنطب لفتعا اذا لوهحلا ءا لعلح زا
 | هک رد هنسانعم كلبا هطاحا هروخ بح یدآ رب رک و هبعوتسا اذا همهح لاقب

 | راصحالا ) هیاوفاطا اذا نالفب موقلا مصح لاقب رولوا رم كا راصح (

 قموفیلا بودیا سبح ندشیا یریغ دوخای ندرفس یدآرب یخدو هلک كنه |
 هنسانعم قلوا ضبف و هثع هببح اذا هریغو رفسلا نع همصحا لاق ردهتسانعم |
 قلوا روصح هقا و هنطب لقتعا اذا لوهحلا ىلع لجرا صحا لا ردلبعتس ۱

 تناک اذا ةفاللا تربصحا لاق ردهنسانعم لوا قحهراط یرلکلد كنشةم ین ۱

 قییضت ینسفن یدنک فرد شفص یر وهطظ را ردا دوخاب تلعرب یدآرو اروصح ۱

 (زاصتحالا)هسفل صحت هلغج اذا لوبلاوا ضرملا همصحا لاقب ردهنسانعم قلق رد! |
 لاق ردهنسانعم قلغب پوکح راصح یآ یرکذ ههو د يدوب هدننزو لاغتفا

 ردمسإ هکروند هغلوا ضبق هلی كناح ( صمللا ) راصلاب هدش اذا ریعلا سصتحا |

 هل و رسا و هطااغ رصح هک رید 7 راس یدشوا رکذ یردصم روت وا ربعت قلضبف ۱

 سالا و صصخا نم هلاب ذوسعا و نطب لاقتعا یا سد هب لاق رد صوص

 روصحم وهف لوهجلا ىلع لجرلا مصح لاقب روند همدآ نالوا ضبقنم ( روصحلا ) |
 ردهنسانعما قملوا لدكنل هلیسس هسانو هصغرپ هلنیتح4 ( رصملا ) نطبلا لقتعم یا |

 صح لانقتو هردص قاض اذا عیارلا بابلا م امصح لجرلا مهح لاقي |
 هدب ق لاقنو لع اذا لجرلا یصح لاق ردهتسانعم قلوا سك انو لیمو هردص |

 يع اذا نالف یمح لاقب فا هدیلکت و لخم یا سمع

 هلکمالک هرطاخ یسورلیا .نکردا توالت رک نآرق هدصرش فرعو قطنلا ق
  Otىع اذا ةًأرفلا أ مامالا سهح لاق ردلیتسم هنسانعع قلوا هتد |

  ۰سست

  3ا ٤ اب ردقلو



 2 3یک و

EG 2 ۱ 1 

 كلنا مچ و هفطل و هققد اذا لوالاو ىناثلا بابلا یم الا مث لا ۱
 هتسانعم كليا داعباو ءالحا ندننطو یدآریو هعج اذاسانلا مشح لاق ردهتسانعم |

 رولک مزال و یدعتم یسهدام ءالح هنطو نع هالح اذا انالف شح لاقب ردلعتسم

 لاقی ردلمتسم هنسانعم كمروک بوربق یروپس یرلناویح هنس قاتیقو قاروقو
 یراق هّوخاپ یرکذ تمدآربو الهو ابتنجا اا لالا ةديدملا ها

 رشح لا ررلعنسم هتسانعم قمروط بولکید هدنک وا هلغل وا ویو یربا كب

 كمدآربكلذک هيد نيب نم نیم اناک اذا لوهحا ءانب ىلع هنطب فو هرک ذ ف نالف

 ءزنعا اذا هسأار ف سشح لاق ردلنعتسم هتسانعم قلوا ددش و كوي ك یشاب
 سشللاییا نب باتعو رشح نب ةلمرح نب ماس ردندیماسا سشح و هما ناکو كل

 .قلوا ددشو یریا كن یشاب كمدآرب دو هدننزو لاعتفا ( راشتحالا ) ردنداحا

 ( شما ) شح یتعع لوهجلا ءان لع هسأر ف مشثحا لاقي . ردلعتسم هتسانعم
 قاسي لاش روند هعض وم قح هنلوا عجو .سثح ردناکم مس ۱ هدنرلنزو دعقمو سلجم

 لاق مالسلاو ةولصلا هیلع ردند هیون ءاعسا ( یشالنا ) یامشعنا ىلا سالا
 هدننزو ناتک ( راشلا ) هربغ ةلم نود هتلم ىلعو هفلخ ساللا رشح هلال حراشلا
 نالوا فوخو كرم هکرولوا قالطا هماوه هلا ( تارشلا ) ردیذآ عضومرپ

 روند هرکح و كحوک لوق يلع یک رکو هرافو نالیو ب رقع ردرارولاج كح وک

 رد هرشح ید رفم هرزوا یاب كح راس یک هک رکجو هح رق هنسانعم راغص باود

 هاسم لوف ةرشلاک كفلوم سُپ رد همس ثعاب یر _یعج یک تابصقو هبصق

 یرباسو غمص هنسانعم یر رام رول وا قالطا هرلشع نالوا یارب تارشحو رولوا

 هحو روش وا قالطا هراغص باود دواب هماوه یدو هلاڪ( :رمشلا ( یک

 2 رحم ییعب هلا هدنننح ی هماه هدیدالا همدقم یرشجخز رذ د رفمو هرزوا روک ذم

 كحوڪ نالوا كرد نیعب درخ هدننح یهیشحو یک كبتسوکو هرافو نالیو

 | یک ءاسفنخو نایجو كولسو هک رکجو توبکنعو هجم رق ردشلیا نایب هللا رلکجوب
 رد هيم ثعاب یراقدلوا عقم هدض را اعاد بویلیا تقرافم ندضرا الصا رلنوب

 رولوا قوبق کیا هدنابوبح اریز رونبد هنغوبق جیا كنم تابوبح هرشحو یہا
 رد رشح یسنج عج روند هرشح هیالوا نراقم هنب رزواو هرصق هنغوپق هرشط

 دوخای رنيظع لو و هنعوجم كناویح قحهلل وا اکشن همتون

 هلانم روند هکبک هلنیتف ( رشلا ) یک ناريجو ناشوط روند هننالوا لوک ام زا
 یرلناب کیا ندقلول واط هدننزو هروسف ( ةروشطا ) رد هدر تغل هلنیتمضو هتساتعم 1

 برقعو رامسوسو راک ردشلءا ربسفن هللا روناج كجوک نالوا فوحمو یذوم بولوا

 قم الولخم هدنناذ هک رونید هبیراق هجوق لوشو رونید هنآ نالوا شلاق بورابق | ۱

 ۱۷ ۱ فا
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Bl, < ۱۱ ی ۶ ےک ا شا ا یه  

EIS۱ ۱) روند ؟روپس ۸ رب رو هدننزو کم (  

 ۳532 یهرز ی هفلغوط هدنشاب هدکنح ۸ روثوا قالطا هندآ لوش
 1 لو و 4 1 هب> الوا دو 4 رففمال یا مساح لحر لاش هیلوا شوجو

 رولوا هال نمسو فیکنم یوف هک هوا ر ردا لودم ندنممآ هب یشید هکر ونید

 ۲ | یدآ رب هدنزو لبعفت ( ربسصلا ) بارمنلا نع لذع ناك ادا م.اح لغ لقب
 1 شوفو ةا یف هعفوا اذا االف مسح لاقب ردهنسانعم قفارب هفسأتو تر

 ۵ دی ر یدآ رو اهشید طقسا اذا افلا لاقب ردهنسانعم كکود شوت

 ۲ ٩ ل ( رع نطب )هرفح.و هاذا ادا الالف بح لاقب رد ەنسانمم كليا مقوا
 1 هفلد نم هلا انم ردیدآ یداور هدنب رف هفلدلم ردهدزایز هللا مع "یداو کهدنزو

 ابا ندهج و هب بک بوک و ح هداروا ليف كلف باحسا کوب جرم ردهدننایم

 وم هداروا ناطوش دوخاب ی م هنکیدلبا رس یبا رد هيمن تعاب ییدلیا |

 شلوا ثوف هدنزو لعفت ) قا ( ردن دب اش ا یا نب سیف و .ددییم هشدلوا

 نانسف هود و و فیلت اذا هيلع سس لاش ردهنسانعم كلبا فتو غیرد هب هنن

 ريعبلا رب و مسح لاقب ردهنسانعم كلود یرلیو ندنفلهدنامو رف هرزوا ظارفا |

 هکر د هنسانمقلوانوفی وا هدن رب ولرب یرلناكنسهدوک كمدآربو ءایعالا نم ظةس ازآ

 هود كلذك هعضاوم ىف اهم راص اذا ةيراللا ترحم لاقب رولوا نایع یسات "|

 ندقدازوا بولکوب یک" رواو لغو یسهدوک بو ریدشت واط یک يک رک ریاچ یعف 2

 كلك و لس نالوا هدنسهدوک یثان ندقلماخ هلغغلوا لاعاو بوکر تدمرب هرکص |

Erقلوا مکعس و قیص بولک هنیرب ولرپ یرلنا نالوا قنغاط و قلاص و لئاز  
 همانس كتو همهث رثک یتح عیرلا هنعس اذا رعبلا مسح لاقب ردلمعتسم هتساتعم ۱

 هدننزو مین ( رشلا ) هعضاومق هنم مزام دنشاو هج لهر بهذف ااا کر م |

 روللوا ریبعت ىلقلوق | اف هآ لوا هرولوا ۳۹ روند هغل وق نالوا زالو فیطل ۱

 فیطل یا رشح نذا لا ردردصم لص الا ىف ارز رد واسم یجو هو یدرقم | تا

 یتعاجرب شح تم هجا هرات تنلوم مش ناداو رک ناز لاقو 8
 تعاج هدم ردعوضوم هکلیا جارخا و جاغزا هرزوا ریفن ندنزاوأام و رقم |

 هنکلپ قواو هفلوق نالوا كزاو فیطلو یدنلوا لامصتسا هدنسانعم عج .لیسهسبالع |
 هنفلنزوا هک ایوک هلفلوا كيدو هجا ینعی ھيس هقالع یراشتاو تدح یدلوا فصو |

 روند هنکلی قوا نالوا زالو فیطل كاذک مثحو یمنا ردشلوا عزم ندنرب |
 نانس لاق رولوا فصو هدهنرم نالوا كزا و هجا و فیطل یا رشح ةذق لاق

 ناخ ۵ هنیش دزابو فیطل هرزوا روک ذم هحو اقلطم هک رد حراش قیقد یاری ۱"

 هنسنعم قلق زانو هجا یی هنسن اسم E رولوا ردصم رشحو رووا قالطا



 كلا رس غیرد هب هنسن نالوا توق ر ورد

 نددنک لهح یهنس نالوا ثعابو لماح هنناکترا امدقم E وف ام ۱ 1

NEنوهغیدلوا شدت یو هس م ط رؤ دوخاب نوجهیدلوا لت ازو  

 ضو ع ایعاو زر ندکرادن ی هرداب نالوا رداص نددنک و نالوا تئاف دوخاب

 یغوبق كئيشرب رسحو یهتنآ نوح#یدل وا فدکنم ینیدنوا هدنزادتقا نه

 بوروسكب دادو هدف اذا نضل سیح لاش رد هنس انعم كمر بو وص

 زد هتسانعمكمر وپسو هايعایتح هقاساذا ریعبلا سدحلاش رد هتسانعم قاق هدنامورف
 رولوا مزال AE قلوا بتی بولیرو و هتک اذآ هتل

 دوهظ ( روسطا ) يعا اذا یناثلا بابلایم اممح ریعبلاو لجرا رج لاق
 ؟یشا یخ لاق رد هن سانعم قلوا نایع بولحآ هنس هدیشو و د ودم هدنزو

 دس قفاب هبهزودرب یدازوا نوزوا زوکو فدکنا اذا لوالا بابلانم اروسح

 اغلا مع لاشن رولوا ربعت یفلقوتوط کر هەتا یلوا برف بول و
 هدننزو راما ( ریس ): یقه لوطنم عطةناو لک اذا يناثلا بابلانم اروسح

 شفلقواوط بودیک یرف هلییسح قفاب ههزودرب یدازوا نوزوا ( روداو )

 ریسحو عطقنم ليلك یا روسحمو ریسح سصب لاق رولوا فصو هرظنو هرصب
 فولتم یا رمح هب ان ام لوقت روند همدآ ندا فا غیرد هب هنس شدوا توقف

 | یا ریسح ریعیو لجر لاقت روند هناویحو ناسنا شلوا هدنامو رف بولیروو |. |
 ديما یسرف كنايحن هلادبع ریسح و یک لتقو لستف رولک یرسح یی یعم 3

 هدنامرد بورو هلکمروس قوح یراوط یندو هلبرسک كنەزه ( راسحالا )
 صف كیا ( خرما ) هايها ید قاف ادا رکا حا لاق ریتم تا
 غیرد ندوزرآ لاک هبهنسن شلوا توف نح( سسطحاو ) هلو تنش و

 یارلا بابلانم ارجو ةسسح هيلع لجرلا رح لا ردهتسانعم كليا فسأتو

 یعا اذا ریعبلا مسح لاقب ردهنسانعم قلوا هدنامورف بولیروو فلت اذا

 اذا ریعلا مسا لاق ردهنتساانعم قلوا باتی بولیرو یدو ( راسعسالا ]
 ها كامرا ر ردندل وا باپ کو دش وو وتو دوو شا ی يعا

 ۱ لعفلاب هکر ونل وا قالطا هشراد رکو روطو تفص ثكح ءدیا فصو بورو #2

 ربخلا یا رسعلا مركو رظنلا يلم نالف لاقت ردیلباقم ربع ا و ۱

۱ 

۱ 

 هتعطو یوخ و هح ولا یا سما نسح لاق رولوا قالطا هنیزوب كناتسنا و

 هک زونید تیک شفت وا لیلدتو زینح و ادا هدننززو مظعم ) ا ( رووا قالطا

 هدننز و باو” ) ناي 2 2 یذّوم یار لحر لاقن ردل وهم هفغات و ترسخ

 یشاوم ردیدا قلتوا رب هی هما لد رخ لوف ىلع هیبس هب اس یرلک دید ا



۲ 
۱ 

۱ 

۱ 
1 

 یا رزاح وهف ار رج نالا ززد لاشب رود هد ش و یثک او هدوس یشکا ہک

 یک او ضماح یارزاحوهف ذببثلا ررح لاش روند هدیبو بارش یشک او شماح
 شوخا یس هج ارو مماب سباع یا رزاح هجو لاقب روئوا قالطا هیهرح قتروبو
 هیط» تسل ځد 4 رم هشلا قیفدوهو رزاسنم ۲ ربع انمهطا لوقت رود هوا هب را

 هروسف ) ةروزلا ( ردیعسا كفو رعم رهش رب ند هیمو ر روپش ليف كام ) نازڪ (

 تینا لوقت روند هبهفا نالوا لولذو مار ېک کرک ندلامنسا ترکہ دنئزؤ

 یرلعج هن الهم هراغص هار روند هپ كحوکو ةلاذم نقم هناب یا ةرورح

 كچوک یدو هلی مک كناح ( راورلا ) رولک روارح و رولک هروارحو روار

 مالش لای روند هنالغوا ولئوف واجوک هدنزو سلع ( رورلا ) رونید هيه
 دض هلکشد هپ یثک نامرد ېو فرعضو روشد هبیثک دنمروزو یوف یا رورچ
 نب مگا ن يک نب مهاربا دمو فیعذو یوق یا رورح لج ر لاقب رولوا
 شرت هدشزو روم ( روزعلا ) ردندنیدم یاههصالا یروزغا قلا روزا
 بضغتم یا روز لحر لاش رود دمدآ یو رمح ققراس نغ راد اعادو یور

 (خرفزرطا ) هنسانعم هطماح هبص روئید هدوس یدک | كب هدننزو ءارج ( ءارزطا)

 تیر کند كونو ء الم اذا ءانالا فرح لاش ردهنسانع«قمردلوط هدنزو هحرحد
 زاس نوجا كنحو هدش اذا عاتلا رفزح لاقب ردهنسانعم یخ بوكج هلا
 برعللاو اینم اودعتسا اذا موقلا رفرح لاقي رد هنسانعم قفلرضاح هلحالسو

 هلو ا هجولشاطو قح رص هکروند هرب لوش ندش را نالوا راومهو زود هرفزح و

 هدرا ( هرفرطا ) ةراج اهیف هيوتسلا ضرالا نم ءاسلم يا ةرفرح ضرا لاقت
 رود ههاٌجد اب هاش و رفعح ) رزلا ( روید هناکم نالوا دیدشو كي هدنزو

 رد هنس انعم كليا طاتحا ومزح هنارصتمهدنن ز و هج رحد ( دیه را ) هنسانعم كم

 اد الماذا ةب رقلا نمزح لاقي ردهنسانعم قمردلوطو مزحاذا هرماق مرح لاقت

 یهزح لاقب ردهنسانعم تكمروتسوک جوا بولیراپ یرلکچج كنهصارپ هصاخو
 هدننزو ربفاذح ( ریمارلاو ) هدننزو روفصع ( رومرطا ) هرو قتفناذا ثاركلا

 یا هریمارحو هرومزحم هذخا لاقپ ردیعج كرومزح ریمارح ردهنسانعب لجو په
 نالوا هدیشونو دودسم .هلیوکس كن هلمهم نيسو یحف كناح ( ما ) هریفاذحم

 لوالا بابلانم ارج "یشلا سسح لاش رد هنتسانعم كليا نایغ پوجآ ییهنسن

 هدراصب كفل وم اهراجخ :أ لا ثرسح و هعارذ نع هکسح لاقبو هفشک اذا یاثاو
 ردبعجنم ند [ هلتنسانم ررب هراس "یاعم ردعوضوم هنصانعم فثک هروک هننای

 نوهگیدلپا فذک یزیهلا هلزا یییدنرویس ردهنسانع« هسنکم هرم همحم از
 نوجغیدل وا فدک یفاطو توق رد هثسانعم قلوا هدناعو رف بولی رو روسحو

 روسح
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 مان هدحت یرلسیر هکردهفلاطرب ندحراوخ هيه كا ( ةیرورطا ) ردهیرقرب | _
 باتک هدننزو لیعفت ( ریرحلا )ندرابوسنم هبهرو نم ةیرق مان ءارورح ىدا هسک |[

 ررح لاق ردهنسانعم قاي هریک اپو تسرد هدنرب ولریو یرغوط ییهتسن راسو
 بولوا هنسانعم كلا صااخ ییعیرح یهنسنر لصالانو هموق اذا هربغو تاتکلا

 یدنلوا لامعتسا هدکمروک هلیغشقای یشیا راسو قمزای یرغوطو لزوک ییوزای هدعب
 دماقاب هصلخ و هنسح اذا باتکلا ررح ساسالاق لاق یدلوا بلاغ هدشاتک هدعب
 ررح لاش ردهنتسانعم كما دازآ هبراجو لوق رب رو هطقس حالصاو هفورح

 هداتق نب ررحمو ردندناحا هکردماع نبا هدننزو مظعم ( ررحم ) اهقتعا اذا ةبقرا
 هدکدلیا عورش هدر هفیثح وب هدربک | قیدص تفالخ نامز دک رد هتک لاو

 دن دی ات هرب ره دا ن ر رو یدا ردا اعاو هيصو هلمالسا تاب هندال وا

 برح( رارهسالا ) ردیعسا نالپ هنوکرب هدننزو ماظ ررکم هلتفاضا ( مرادررحم )
 رخ ( رحالا ) دتشا اذا لتقلا رهسا لاق رد هنسانعم كفلتدش بومی ريق لاتقو
 قرا ندنتهج لاجو نسح هلتسانمو ردرلیض كاس هکردلیضفت لمفا ندنشل
 ذقر هنم قرا یا هنم انسح رحاوه لاش رووا قالطا هنالوا رنک زاو فطلاو

 لامتساهدلع ولتج زو تنحموج وک هلا هقالعو رونید هبهنسن یسا ( راطا ) نسح
 هرالیق نالوا هدنرلکلد نورب راحو اددش اقاش الع یا اراح ینفلک لوقت رونلوا

 قلوا یسا هلرممک كنهرمه ( رارحالا ) هرم رعش یا هراح فتن لاش روتید
 زد هتسانعم قلوازسوص یرهودكمدآربواراحراص اذا رال رحا لاش رد هتساذعم
 ةننهحاهدننزو رار ( راخرح ) اشاطع یا ارارج لا تراس اذا لحا رحا لا
 ردندنئدحم ردهدنزو یسلع هک یرورطا دلاخ ن دمو ردعض ومرپ هدندالب

 هجوق هکر دیف دارمو هدننزو نوب آریح هلحف كن همجم یازو كناح ( رو ربا )
 ییهنسن رب هلییوکس كنهمجم یازو یف كناح ( ررلا ) هنسانعم نزربپ رونید ھه یراق
 بابلانم ارزح *یشلارزح لاقب رد هنسانعمقلا هبهزادنا هلی رظن و كلعا نیمضتو ریدقت
 ه رهح ان و هردقو هص رخ اذا ییاثلاو لوالا

 وراح وهف سد و سع اذا ارزح ههحو رزح لاق رد هنسانعم قلثرو بویثک! ٍ

 ردکلیا نیمو ریدقت هک ردهنسانعم رزح رد ییمردصم هکهلبحف كنازو كيم (ةرركلا) 1

 هضماحء ره ع وترپ هدننزو هرجا( ةررطا) هردقو هصرخاذا ةررمو ارزح هرزحلاش |
 نوچغیدلوارونلوا ریدقنو دیدعت روند ههود ینعی هلام نالوا العاو هد زکو ردیمسا | ۰

 یوم بن هرزحو هلاحف رولک تارزح یجج اهرایخیا لالا ةرزح هذه لاش ۱
 هرزح و رولوا مس هک روید هننرارم لوق لع هنسهویم نالوا یبآ كنح اغ ۲ ردس |

 كناز ( رزالا ) رد عا وق نور بر لا ر ا
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 | پئاوذلاهم بيدنا دیدشماپ تبهد املاك ضاضتقالاپ ج وژلاملغاذا ءا لب تاب
 ۲ وچ ۀ بدلوا هی رک ھک لوا كاذک یدلوا هبولقم هک ابوکن وج فیدل وا ھی رکی مب ہ رح سب |
 ۱ ] بیشک نصوص ردتفص ندهرح هدننزو ناشطع ( نارلا ) یدلق هبولغم یورو زم |
 | ندارمش نارحو یک یشطع روند یرح هدننوم نادطع یا نارح وه لاقن روتید |

 یا ن دم نی نسح ماما رد,دآ هدلب رب هدر نا رب جو ردشت یسیساا دمع ن دج | ۱

 حراش هدزوا سایف ربغ رلرید ینان رح هدنتبسن هکرولوا ہک و ردنداروا ینارطا مشق
 نارح رد هب رف کیا هدنساضق نیر نارحو رد فلت یساوا لاعفو نالعف ک ریه " 

 ۱ رد هب رفرب هدفشمد ۀطوغو هپ رف رب هدنساض۶ بلح و ر رد یرفص نارحو یرک |
 / لاچرلا لم نب دملا ندنیدحم هدننزو هباهم ( ءرارح ) ردبدآ قلموقرب هدهدایو |
 هدننزو نامر ( نا رح ) ردشلبا ثیدح یعدرملا ةرارح نب دجا نب دمو ردیقل |

 یر ۷ لشج ردندیماسا هد.شزو یار ) ی رح ( ردیدآ الغافوص رب هدناهفصا

 ی رح نب كلامو ردندنیات عابا ی رح نب عفاد نب رایس نیرصنو ردفو رعم عاش |
 لوف 15 روند همدآ نالوا ترارحرب ینورد هدننزو ربما ) رب رطا ) رد دعا اک

 ةرارطا هلخاددق یا اریرح هتیآر لوقت نوسلوا هلا ببس راس كرکو بطغو إل
 ندکیارب رحو ردیعما یسرف كلةسك ما ی ,!ایسوم نب نویمریرحو هریغوااظیغ
 هدعب روند هکیا لصا ریرح هکرید حراش رونید هلطاو هشاق شفلوا مجعن
 مسیربالا هدیرقم یز رطم کهن یدنلوا لامعتسا هد دات نالوا جونم ندکیا
 ماکحا هد هیهقف بتکو ردشابا فی رعت لت رابع اریرح هنم ذخملا بوكا یمس خوبطملا |

 ةیلط ( ریرطام۱) یدنلوا قالطا نوچغیدلوا مرکو رح ردراو یسهصوصم |
 ( ةرپرطا ) ردفدارم هدلوا یانعم هلا ریرح ( رورحلا ) رديس هيراج كکلام نا _
 روند هنشآ ج الو یرلکدروشپ هلیغایشیورح دوخاب هللا دوسو نوا هدنننو هربرب 3

 روبص ( رورطا ) روید هشاق ج وسنم ندکیپا هکرولوا ید رفع كريرح هریرحو |

 كموم دابو و رسا ید زدنوک اضع و رونید هب۰ راح ځد نسا قو ههک هدننژو یخ

 یگاد لصم و سلاح یا رورطا هعقل لاش رود هنسیسا كن وک و ردب ربغ ۱ ۳

 ن قضا هدشنزو ریز ( ریرح ) رولوا قالطا هثنآو روند هکلیسا نالوا |

 كنهآ مس هدننامز هیسابع ءافلخ قحا روب نم ردیعسا كن یصولا میهاربا |
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 كناح.( ةيرلا ) ردندیاحتا ریرح نب دیبع نب سیقو یدیا ناسانش قسوم ءورک اا
 ةيلمرةليل یا ةير> ضرا لاقب رونید هرب نالوا مالمو مرن بولوا هلباسموق یم” اا

 هدننزو هرب ره ( ةريرلا ) رونلوا قالطا هني رلناداسو یارمثا ( برعلا ةيرحو) ا

 | هنیربش دمآ رنک كنهددشم یارو یمض كناح ( نیرح ) ردعضومرب هدنبرق ل

 ]| هدنساضفهفوک رولوا روصقم اضعبو هدنزوءالواج ( ءارورح ) ردیدآهدلبرب بیرق



REمضوم رب هديب قیقع هلا هنیدمو ردیدآ عضومرپ هدنبارت هدتنو  

 هدد الب یراق نیقلا نیو هرا فو سعو ردعضوم ر هدنس اج هلبق كنه دمو ردیدآ

 هدنب رقدیفو ردعطومر هدم” یرقو ل زاجحو ردي رلدآ حض ومر رب هدلحم مات .انهدو

 ردعطومررب هد رق ھه سط هدن دالب دعو هدقراپ ضراو هدنلابح یسالسق "یطو

 ردب راک دید رانلا رخ هکر دیدآ عضوم رب هدنن رق رتیخو ردعضومرت هدندرو همونیو

 هیلع دیلب دن زن نالوا هب وما یان هدنآ هکردعضوم رب هدقاو تع هدهنیدم رهاظو
 هدم تم ندنفرط روفسم ردفورعم هرح ةعقو ردشلوا هعقورب هدتقو قکسبام

 ردشلیا تراسح هب یک تراسخ بوراو هبقع ن هلسه نوجا باخ ا لاصیتساو

 ةرحو هدننزو ناتک سالغ ةرحو ردیدآ مع ومرت هدلح مان كرب هدنش رط ن رحو

 ةرحو هدنزو نام ناروش ةرحو هدشزو بغبغ فلفل ةرحو هلی كمال نل

 ةرحو هاب رك كيف ناطیم ةرحو هدننزو لقت لفات ةرحو هلل نک كاح ءا

 رر هد هنیدم و ةرحو ءالح رلا ةرحو هدنن و نایک داع 5 هرحو ليلة ةرحو رغم

 تابلانم ةرخ لخرلارح لاش هنتسانعم قمهصوص ر ولوا ردصم رحو رد راض وم

 هدنوکدراب كہ ین آ نلاعت قح ینعی ةرقلا تح ةرطاب ہللا ہامر لاقب و شطعادامیارا

 قوا هداز آو هداز یثک ینعی قاوا رح مدآر رد لردصم هلی كناح ( ةيرلاو )

 ةع رک یا ةرح ةأرما لاش رونید هنوناخ نالوا هې رکو هداز یشک هلی كناح

 هرزوا :ساّیق ربع رولک يادت یج ردیلب اقم هن راج و دما هکر وند هن واخ هدازآو

 تاذر ( یشاقرلا ة رح وا ۱ ردسالوا ز طلا رک بالا : ه رح و ولو قالطا

 تق REG هدفافز "دلیل ادا كړل یلح داماد هلتسانموب رول وا قالطا

۳ 

 نا سدو اه تی ی راد تا لپ تیپ هر وتو هک ادتا |

 تلو روند هباذعو ریکشا عجومو مومو روند هب هط وپس هدرخ هد رخ ناقح

 هدنارلوبو یدل وا عفاو نا یس هعف و نیدح هک ردیسا وی نا رود هب ەرەك

 : تا كب قلزسوص هدد راب يارم ار ر نوسناغوا هسدرد شطع 0 رزصن ات دو

  لوصا جاودزاو هلک اشم هزز هر رولل وا لنا هر تر هدار وب رول وا

 هلی مسك كناح ( رارطاو ) هلی كناح ( ةرورطاو ) هليعف كاح ( ةیرورطا )

 ۱ ) ةرلا ( دیرخاو رارذأو ةرورلاو هيرو را نب یا رح لحر لاش هتاف

وا كن هب وک مدنز و قلوف ) یرفذلا ةر :E ( ادص یآ ه رح یه لاقت
 د هرب ینحان 

 هنسەجك ادتبا كآ ره ( ةرطا ةليللا ) ردندنیمبات عابلا و یمصب هكردفورعم

 2 رح ةلیلب اتنا هدنفح" هلیلح لوا هسا شماطا ةلازا یرکب نم بقن قراصح و
 ۲ باوتد ء هایش و ره E ۳۹ هک هت هلفص و رربد ۶ ه رج ةلملب كلذك هلتفاضا رد |

 لاقیو اهضقنم اهجوز نکس ادا ةرح دلیل تناب لاق :سابسالاق لاقو دوا |



 ورک اب ود ندا ار رح و BII او قرد لیقف یی: رح و میلس ین

 لاقب رد هنسانعم كلبا كانم رکو قفسا یپهتسن رب رولوا یدعتم رح و هتبسن یاب لرد
 رد هنسانعم تام رودب ماعط یرلک دید هر ردو هه اذا لوألا بابل | نم ارح ءالا رح

 هرح هلا هددشم یاب ( یرلا ) : ررر عبط اذا یاثا باپلانم ارح لج زا لاش

 ةرطاقیعرب ناک اذا یرح رعب لاقب روند هود ندیا ارجو یعر هدرپ ی رک دب |
 * علفنار دملا * لاقب ردیلب اقمدبع روید هبهدازآو هداز یک ھی كاع ( طا )|

 دیک افلا رح انک | لوفن روش وا یالطا هاضفاو درک كتیشر ھو ٭ م نا درع رطاو

 نیطلا ردو تص یا رح سرف لاش رول وا قالطا ها سنج دابو یوصواه رایخیآ |

 رد كلذك رول وا قالطا هفجلاپ نالوا م رک اپ بوبلوا طاع هلبازول ومو شاطوموف

 بیط یآ رح نیط لاقب رولوا قالطا هلاسموف نالوا تالا بیط و ء یک اپ لمزا
 رولك رارزحا "ی كاسهلک رحو تاللا بیط ینعی بیط یا رح لنز لاقب و

 هنسانعم هماطا خرف روند هن زالب نيج رکوک رجو هل مک كناح رولک را رحو
 رد هتسانعم نسح لعف شا لز اوک و رونید هنسب رواپ نالیو رود هنس در وای وهآو

 رونید هنسهژان كنامرخ ع ولرب یرک دید ذازاو نسح لعف یا رحم كنم اذهام لوقت
 راربد دییس زاب هدیس راف هک هنسانعم یزاب روند هناغط یربساو روند هباغط رقاجو

 یرب یرهوپ كزوب هکرونید هنی رب نالوا رظنمو رهاظ ندنزوپ كناسنا هجولارجو
 لمرلا رحو هم ادام وهو ههجو رح برض لاق رواد راسخر هدیسراف ردقجهلوا
 ردندلاجر "یاسا رحو اهطسو يا لمرلا رحف لز لاقت رونید هنسهنروا كفلموق

 اکا قمریا یرلکدید را رېل هدنراید لصوم هک ردهسک لوا نقلا فسوب نرخ

 دش رحو ردنداحتا كلام نب رحو سرق نیرحو ردشعا رفح م وقر ردن وسنم
 تآ ( سرفلارحو ) ردیدآ یداو هقنشپ رب هدهرب زجو ردیدآ یداورب هدنسهکلوا
 هک رونبد ههایس نالوا هدنفرط همشط كني راقلوق نمی هدشنينذا رهاظ كنق
 ردیدآ شوقرپ رولوا روسکم ءاح الیلق ( رح لیج ) رولوا هدرلتآ یروط یرثکا
 كنکک را كنشوف یرف ( رحقاس ) رولوا هدنراید فارع هروک های كحراش

 نيج رکوک یاب شوق وب هرزوا ینیدلوا مهفنم ندلوصا رئاس هک ريد مجرم ردیدآ
 قاس رابع ردقج هلوا شوق نالوا ریبعت قووقسوف نالوا ینوص ةياکح ندنعون
 هدرلغاطاصوصخ هدرادعغاب هدنفسوم راہب رداع هت وص دياکح یخدوب هکر ارید رح
 هک هلیبض كناح ( نارلا ) ردتدلیا دع ندنسنح یرق فلوم | رهاظ رولوا قوح

 كتح ( رطا ) روت وا هدارا هسک مان فا یردارپ هليا هک فو رعم مای رح رد دنن

 كنروع رک ردففح-ندنظف) حرج ېچدوټ ردتخل دن بن هک نالوا ىف هل مک

 هدند و یدنلوا رک ذ هک روند هغلااشاط هزاق هيه كنامب ( ةرلا ) روتید هج ق

 ناقح ۱

 .۳ْ»د
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DI a مساهلیس هینب هینشو ىف كناح ( كي راذحو ) هلناعف ( كرذح ) ظیفنو بضغاذا 

 و واد ز كرذح لوق ردهنسانعم لوا ظقتم نقص ردفا لعف

 ۲ رذح دع ارز رد نصمم نی و را ¥ هيأت ا هنم را فا

 ینیعب ءاب رح 1 ( رذح وا ) رولوا لّوم A گرا ذح هدیکلوا و ۱

 مرکا لوسر نذؤم ( هروذحوا ) رولوا زنم كي ردیسهبنک كنب رک ايق | |
 هدننز و ردیح ) رذیج ۱ ل لو سس هام 1 ربعم ی هرس نالوا رسو هيلع لا ىلص

 ردشایا طض همس روت کاسع نا ردندم رذیح ن لع ن دج ن رع ردندیماسا
 قمردنقصو قققروق یلرب یرب ردنوحا تک راصم هدشزو هلعافم (ةرذاحا ) د

 هدننزو روفصع ( روفذطا ) رخالا اس دحاو لک رذحیا ارذاح لاش ردهتسانعم
 یا رافذحو روفذدح ق دعق لاق ردهنسانعم تناچ هلی یک كناح ( رافذطاو )

 روند هریک حج روفذح و روند هنناشدذ و ف رش مور روفذح و تناجق

 هروفذحم "یشلاذخا لاقب ردربفاذح یی رد هنسانعم عوج وهل رافذحو روفذحو

 "یبنم هلاتقو كنج ریفاذجو هیلاعابوا هبناوم وا هرساب یا هریفاذح و هرافذح و
 ۶( ملا ) اب م یا كربفاذح ددشا مه وق هنمو رونید هرکسع نالوا هدانآو 1

 و به ا هدننزو ریفاذ ( ریماذخ) روید ۵ هتسا هصفق 6
 ايش هنم عدب ۸ هرمماپ یا هربما ذح هذخا لاقي ردرومذح یدرفم ردهنسانعم

 لوقت ردیاباقم درب ردمسا هکرونید هبیسا هدد دت كنارو یضف كناح ( را )
 و سايق ربغ رولک رب راحاو لیک كناح رولک رو رح ىج ددش رح هانمو

 ررح لوقت هنسانعم قوا یس ا رولوا ردصم هرارحو هدننزو دومق نورخو رو

 1 تررک تر رحو عبآ را بابلانم ةرارحو ارورحو ارح حلا رج  تللک موناي

 هنیسف هود حو تدرب دض یناثلا بابلا نم ارح تررفک تررحو لوالا بابلانم
 نوجا قوس هدقدسشل غآ اب بوروط ¿ نکر دیک ردندننا وصا رازآو رح ز صوصحم

 ندنسهک هرح رعنو راردا قوس هيوص هيلا یف نویف هک ده روتلوا 8
 2 راز و رک كناح ردرارح یی مچ 9 ۱
 رحا. ید رفم رولک ن رحاو ردهرزوا ینه H0 عج کرد رحو رد ناب

 شنای هدشت ۲ یرلشاط هکرونید هضرا قلشاط هراف لوش هرحو یتبم هنو قلوا
 درب تنی رب ره ناب ع لئابق هدهداپ هلوا شءوطزو هغه راب بو روح دن روش

 مر رردا اواو ن هکع هداروا 4لا رذاچ تد ا را یزبسوسع رس

 (یاوا 9۲ ) ددیلع تیجر ییآ ESR ا

 1 لح ا اذا لاقب ا E مش و اقا



G4 xdRraraaî i Dai 
 ) قمع( لوفت روند هبال نالوا نویزو قیزآ 4ک را ( ریدطاو رابدخا ۲
 ادوخاب ندنفلن وب زو فش 4یسهدای ز رابدحو :صاش ها یا اریبدح وا رابدح 1

 رواد هب قاروفو روند هبهفا شمراو هنس 4 رک اوا وځ روا ندلع ثك

 روید هړپ نالوا ثسو و عفن رم ندشرا لوق لع هبدیو هنسأتعم هیدح هنس

 رذطاو ) 4یوکس ك همم لاذو یرتک كياح ( رذلا ) رولک ممیادح ىج (

  ( ۱زاززحاو "مهر قفص رد ردصم هکودننزو هفودصم ( :روذعلاو
  ۳هلم زنا اذا عبارا باپلانم هروذگو ارذح و ارذس ىکا ردح ناش رد هسا `

  [_ ۱رذح ینم٤ هلم رذتحا لاش رد هنسانعم قفلص یدو هدننرو لاعتفا ( راذتالا

 ) رذطاو ) هدنزو فتک ( رذطاو ) هلرسک كلارو كناح ( نایرذااو ةروذاخا (

 هکر ونیدهمدآ كال هشیدناو ظقیتم نالواردازارمحا بونقاص ندهنسن ره هدننزوسدن

  | " ۱رولک یراذحو رولک نورذح مچ كنسدلک رذح رولوا زمص! هیت دروچ الصا
  ۳رذح و نایرذح و ةروذاح لجر لاقب یکیعاجوو مجو هليرمصف كللاو یعف كاس | ر

  ۱ ۳طاتحاو ردح و مرح هيف 07 ره ( زاذحان :۱) رذلا دیدش ظقتم یا رذح و

  ۳:روذعلا ( رذحو مرح نأ یا راذحانا وه لاش روث وا قالطا ةا یحاص (

  | # ۹ةروذغ لکیم هللا كافو لا رونید اب وقروق هروذگو یدش وا رکذ 4 هعن زا رد ردصم
 ءروذع هللا هامر لاش رول وا قالطا هب هیهاد قحهش وا رذح و ع رف یا

: 

 ةروذحم مميب تعفو لاش روناوا قالطا هلادجو كنجو رذح ةيهاد یا

 نو راذح یجکیا الیلفو هدنزو ماطق اررکم ( راذح راذح ) برح یا
 لزنا لازا هکهتن هنسانعم رذحا ردرما لعف مسا رولوا مسا هل ریدقتنم رک رولوا
  ۱رذحا یا نالفای راذح راذح لوقت ردنوحما دو راک ر هد هتسانعم منا عانمو

  ( ۱ردفو رعم داوحرب یک متاح راذح ی هعبر رد دیهاسا هادی زو با ) راذح

 ) هصاخرب راذح نب یرءلادبع تش هبیبحو ردندتعاح كلام نب ناهلا ( راذحوذ

 لردیاک اع اکا هد هلکشم ةدامرب هکردندبع مکح یدسالا راذح نب عیب رو ردماخ
 | هکژدیف دارمو هدننژو زیذن ( ریذطا ) ردهدنزو باک و لوق لم یا
 | كناح ( هی رذطا ) هک رذحا یا هنملریذح انآ لوقت رونید همدآ یجدوقروق

 ملس ونب و روند هبهظیلغ ةهطقرپ ندضرا هدننزو هپ ربه هلیفیفخم كني و یسک
 | هدېت نالوا تشردو ظیلغو ردد آ قلشاط هراف یتعی «رحرب صوصح هنسهیق

 رقلاق بورابق هدکدشکود هلل رب یرب هکر ونید هنيوآ ۍنوپ كسورخو روند 3
 یحهف كناح وولک یزادح یج هی رفع یا هثب رذح كیدلا شش لاق زرد کا 0 ی

 یرذلا ( یک كاش و باد ردفوذحم و بولقم کدو نانحو 4 ہک فا ۱ ۰, ا )

 | لطابلایا یرذیلاف عقو لاقب ردهنسانعم هدوبب و لطاب هدننزو یرفک یم كناح
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 روئلوا قالطا ETE ES E E دی یا 1
 بول وا" افلبوخ لوق ىلع زوم ولکنرید یادناو یشات ندشماخضو تدنلغ | 1

 زا نسحوا نیم یا رداح مالغ لاش زولوا فصو هناوج ربلد نالوا یلشروتسوک ۱
 ۱ عیگاناو ۱ یلاعت هلو هنمو روند هباوح نالوا دنم روزو نشنطنبلا دی داش و لیج

 ءانعموا هل نوطيدن ءایوقآ لاقلاب قاذح حالسلاو عارکلاپ نودؤم یا [ نورداح
 دوعسنا ةأرق اذهو ح راشلا لاق مالسلا هیلع یسوف نوبلاط نوح راخ نوا

 محل ا لاذلا نورذا- و نورذح هزیغو مصاع ًأرقو ذاش وهو یرهزالا لاقو

 اب هروک هاو ندنساتعم تظاغو نعت هروک هلوا رس رداح هدارو

 یدوی یدا یسهک نودومو ردمزلتس نهفاسم لوط رصق هک ردذوخأم ندنساتعف
 (ةردیلاو ) هدننزو لقیص ( ردیطا ) ردهتسانعم رفسلا "یهتعو یوق ردندنسهغیص
 لاش ردلعتسف هنسانعم هکلرتو هکله هردیحو روند هالسرا هدرلن و هل اه

 هه وکو یدنلوا کد هکروتد هر هبکنا ( رودالا ) ةکلهلاپ یا ةرديلاپ هللاءامر
 اروداح برش لاق رولوا قالطا هبوراد لپسو هنسانعم طرف رونلوا قالطا

 ۲۱ هددلتا ) روند هنشاط لقح نالوا كب هدشزو راطیب ( رادیلا ) السم یا

 ورخ هدنفرط جیا كنغاپق زوک هک رد هراپ هنوکرب لینوکس كلادو یصق كناح
 ۰ | نفلبلا نطاس نالوا باوص ردطلغ یرهخدن نفلا ضا کود حراش رد
 e 1 مف ةددحا هذهام لوقت ردهنسانعم عاقجاو ترثک هلیض كناح ( ةردطا ) ردقلوا
 ۳ | یمصپ هدننزو طبالع ( ردانلا ) روید هنتسیروس هودو عاقجالاو ةرثكلا یا

 ۲ ی ردامح لجر لاق رولوا هدایز یسهربصاپ توق هک روند همدآ نالوا نیکسک

 ۱ یسنک تابان ( :زودلناو ) هلی د زا ( ةرودنطاو روداو ردنلا ) یصیلاداح
 ریدنطاو ) هلی كلادو یرمسک كناح ( ةرودنلاو ) هدننزو هلوکره هلیحف كلاد و

 | هلبخ دواوو ع كلادو یک كاع ( رودنلباو )اتك کراس ( ةرادنلاو
 | برعلا لوق هنمو هنسانعم هقدح روند هنهاپس دزوک هان سنک كناح ) ةردنلاو (

 , اضغب هیلا رظالا ىلع ردقنالف هلقنتس یا هدیع ةرودنح لعو هنیع ردنح/ ىلع وه

 لتع ( ردلا ) ینیع بصن هتلعج یا ابترودنحو ینیع ةريدنح ىلع هتلعح لوقنو

 . یسپرد كوضعرب هدننزو لاعفنا ( رادحمالا ) رونید .هبهنسن ظیلغو نوغو هدنزو

 ۱! هشیناو ظلغو مروت اذا هدلج ردحا لاقب ردهنسانعم یفلتظلغ بوش وشش هلیسس هر |

 ٠ كلادو اعو ىبض كيم ( ردعلا ) طیبنا اذا لجرا ردصا لاق ردهنسانعم كأ |
 ",ردشفلوا عاب هيم هک هيض كلاد ( ردحأاو ) ردناکم مسا ندرادحا هکر _یعف 1

 ..هرادحا عضوم ردشفلوا عابنا لاد ےم هک رایصف كلادو تناحو كيم ( ردحلاو ) ۱

 ۱ س اد لقا ندا اس لایت هدننزو لعفت ( ردحلا ) رونيد |



۴۳۹ 

 ر دل تسمم هنسانعد كیکوب یرلاک-وو ںارائاچم كن 4 وام دعشنو زر و همرو یا

 لسمو هده لئا اذا بولا ردح لاشب روللوا مصثو طح ندث وط بیس لوا
 لاش ردا لازب ۱ هلفسا کر دا مس هةستم اثثم رو بودا لاپسا نو را اود

 ند هلاطتسا ۳ كلنا هطاحا ی هثسسا ر و اشنا 1: زا ها ءاودلا ر ل

 نلاق مادناو . :اضعاو ه طاح ۱ اذا "یا ردح لاق رولوا شالا طح کا رک

 ل- را ردح لاش ر دل مس هنسس اعم تام ر وه هدناح ینیدل وا يەم” و واکنرد و

 یک یمیدنفآ وس شاپ زوکو قلخ عاغجاو طاغق نماز | لوالا ب بابلایم ارد

 لوالا بابلانم | ردح عمدلا نیعلا تا رز هوس لاش رد هد ےس انعم قثفآ بو رب وواص

 ردصم هف طر رولوا قالطا هفلیشاش نالوا هدزوک ردح و + تلاس ادا یاثاو
 هدشنارب ید وب هدنزو لیعفت ( ر دعا ا ( لوح یا ردح هع لاش نوس*دل وا

 كند وک هلیببس هرو ع سا اذا ىشااو ةأرفلا ر دح لاش ردهتسانعم كلبا ترس

 ( رادح الا ( ردح یھ هدا رز دن لاقت رد ه:ساتعف نیس بو::ظلغ یی رد

 ردحا لاش رد هنساتعم كمشش یس رد كل هد وک ند هبا دوا ھل رک كمه

 = هبا اذا نالو دلح ردحا لاش رولوا ىیدوەتم هدانعمواو ر ردح یعغ هدلح
 ی

 دیده لتف اذ ١ بوثا ردحا لاق رد هنسأانعم كکو ىغا كاسەلوقمزېو هم رو

 قرهلوا زانقطو نیلاف یادناو یلکنرید یدوج و كمدآرپ هدنزو هما رک ( ةرادلا )

 ظلغق نمس اذا سماخا پابلانم ةرادح لجرا ردح لاقي ردهنسانعم قلوا زو
 بولسا ( رودحالاو ) هدنزو لوبق ( رودطاو ) ليته ( ردخا ) قلخ عاقجاو
 روند هرب هبکناو شیلا یلیدنقآ ( روداطاو ) هدنزو .اره ( ءاردطاو ) هدنزو
 دولوا ردصم هنسانعم قغآ بو یکوص یشای زوک ردحو رونید بیشن هدیسراق

 هلیحف كناح ( ةدودطا ) لاس اذا یاثلاو لوالا بالازم اردح عمدلا ردح لاقت

 ندب رفو كمدآ رب رد رلععا ندروب زم یانعم ( :رودال او ) یف كنا ) :رودخاو )

 روند کا یکوع لیدنفآ كنا زوک كاذک روند هنا یرغوط هبیغشآ

 لوخا یا ردحا لجر لاقب روند هبیشک ولزوک یاد هدنزو رجا ( ردحالا )

 ردجا ربع لاش روند هیهود نالوا رهحما یترلپ وب بولواولط هنا یرلفلیواو

 ردیف وم كردحا هدشنزو ءارح ( ءاردطا ) لعالا قيقد نذتفلا "سم ناك اذآ

 یسیرقوب بولوا واط ها یرلقلیواو یرلنا ناټو رونید هنوناخ ولزوک یشاش

 ( ءاردح و ) ردلیج تعنو نسح فصو ټول هرلتآ نالوا هک زانو ردحا
 (ةردلا) یدیاردآ لزغوب بیبشت هلکنآ هد راعشا قدزرف هکر دیا نواخرب

 - فا یرلفاپق لوف لع رونید هزوک كوي هدنزو یرفک ( یردطاو ) هدننزو هردن

 یردحو :ردح نيع لاقب رونید هشالوا رظنلا ددح دوخاب هننالوا ظیلغو بلص
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 یرکیدو رد رهاظ اسح هکردشفلوا عضو هدنکوا كنهبقر لع كنون زونید ولکیان |
 رارید موعلبو "یرم هک و هکر دارج قلبوا لصاو هبهدعم هدقدنلوا لوا ماعط
 رول وا لصاو ههدعم غ ییوارب رارپد خرم یولک هدیسسرافو نکیوا لزق هدنکرت

 كن رجح ردموقلح رپ دن ال روجح دوب هلیعف كيجو كناح ( :رهحا )
 دلبو هعج رجانلاو ةرجطاک فاوم رددآ هدلبرپ رجانحو رولک رجاشح یج
 کا دلبو ردعحار هنظفل ه رهح یریعض هعج ردشیا شی وشد هلکلیا مسد هل رابع

 للاعت هلوق راصبلاف لاق رولک رحانح كنهرهحو ريجانح ىج كروجح ردفوطعم
 جراخنم هصصلغلا سأر یهو ةرجح عج هالا [ رجانلا بولقلا تغلبو ]
 لوق ىلع قغلادغآ یک زاورپ قرهففویو كرهجبا یآ هدشزو لیعفت ( را )
 لاق ردهنشانعم قلوا هدنلکش هلاه ندد ولب یسهدوچ هلغل وا ه رګا دول و هج هقف و

 هودو غلاف ةراد هلوح راصوا ظلغبنا ریغنم قیقد طخ رادتسا اذا لار

 اذا ریعبلا رج لاقب ردهنسانعم قفلغاد هلغاد یمرکد یسهروچ كن رازوک كنمسق
 هر نالوا رونسو دحر هدنزو لاعتفا ( راجه>الا ) ریدتشم مسی هینیع لوح مسو

 ضدالا ر حا لاق رد هنسانعم كلبا بصن ناشن یمهلوقم لیم نوحا عنم راش

 ةغاجوقو ا هغاجوق ی هنر و ریغلان ع هب اهعنع یآ اراه ایلع برس اذا

 كمر وتک ه ۳ همدآ رای هرب رب و هر ف هعضو اذ ا ح وللا ر ھا لاقب ردهنسانعم قموق

 هضراعرب یرلنراق كرەؤدو ذاعتساو هيلا الا AES PE IT OE ردهتسانعم

 رولوا غلاب هنسهجرد قماعوطو بولوط هلببس لوا کرد هنسانعم تم بیس
 هدندحس سلدنا ,( هراعلا یداو ) ابنوطب تددسفت اذا لبالا ترهخا لاق

 ( روج ) ردنداروا یراعحا ناویح نب مهاربا ن دمت رعاشو ثدحم ردهدلبرپ
 ردند رع ماکح هک رد رحم انا هدننزو ناتک ( راح ) ردیسا لحرر هدننزو روسق

 . رخو رد رئدم رين ماشهو عیب رثا نب رج ردندیماسا هدتشز و رەب ز ( ريج )

 نودض (زودطاو )هدشزو ردغ ( تدا ) رددج یاصلا :رعسی راج هاوسن

 ندهبو ندغاط ردهنسانعم كيردنا یغاشآ شبا ند رب هکناو كتسکو هدننزو

 هطح اذا یاثلاو لوالا تاملان 4 ارودح و ول یشلا ردح لاش یک كمردنا 1

 رول وا ید مزال رودح و ردح و ES راش ل

 هکر رلعتسم هنسانعم كلبا تعرس هدشیارب ردحو یہا طبه اذا لجرلا ردح لاقب
 هب سط و ابد ع سسا اذا | ردح ةأرقلا ردح لاش ردنا طح ندلی وطذ یشیا لوا

 رک دانیم هنسانعم نزلتطلغ بوشس یسب رد كنمد وک هلسس هم دص دوجا ۱

 ارودح و ارد هدلح راح لاقت رول وا طعم ذوحو ماوق 4سس قمرابق بوشیش .

 هدلح ردح تح . هب رض لاش رول وا یدعتم هدانعمو و .پرضلانم ظلغ و مرو اذ ۳



  = eدد /

Eقاادط ایا رجاعا رب تلف لات رد رج ع ىج رولوا عونع  

 8 روید مئچ هلا هدیس راف هک روتید 23۱ هک یا رم و

 روک هدنزرب كسلک هزوک كنپرباقن ی اوت بره روت : هنکلزوک هرزوا

 یرلت روع# راپدوت هسخو راردبا رظن ندرلث آ هی مثط بودا كيلد ر رب هسه راد

 هدیسرافو قلترغوب هدیکرت رلزید هیر ةبصقو هرجحو موقلحو روجح هکوب ردارجت |

 باقنلانم اهرم ادو رجاصلا ءاي ةارما ساسالاق لاق رزلءا هداشک هنیسات یک

 لاک لناح و كيوکو روثلوا قالسطا هغ راص هدلاح ینیدلوا ش دل راص هدشاب وا

 رجاحم هنعونچجو رج هنر افلوروف AS كنب أما روید هنسیااوخو ہروچ
 ( راش “الا ) اهلوحام وهو ریڈک یعر ابیف رگ دیرفلا ءهذهل لافب رد:دنو قالطا |

 هسفلل یا ةرج ذأ اذا لح لا رعن نه لاق ر :د هنسانعم كندا هطوا نوا نوکس

 تام یک شاط EEO قبرا بو دبا مادقاو نج هبهنسنرو

 اكم ديا هرج دو هدنزو لعف ( رعت ا ( ارا اذا هیاع رخ“ | لاش ردیمزال |

 هنسانعم كليا قییطتو اضافت ۷ ةرچ ذخما اذا لجراا 7 لاقب ردهنسانع»
 هقیضاذا نالف لع رجحت لاقب ردهنتسانعم كمثکب یک شاط ری لصا ردلمعتسم
 هدشنزو ینهج ( یرعطا ) هذن لع هقیض اذا ىلاعت هلا هعسو ام رسم لاقنو

 رب نده ینب هلیصف كنءزمه ( راجالا ) ردیتبسن ركب نب لا دبع نب رفظم نالیئدحم
 به ہک یدا رو لورحو لدنج یرلعا لصالا ىف رول وا قالطا هنطب هجا

 لوش لیلا راچاو ردیمسا كنسرف ینابیشلا ةرم نب ماج راچاو ردندنرلاعما رج
 یند رغم كلوب راہ رع راردیا ذاختا نوجما قمل آ ینرللود نمه هک رونید هرلفارصق یوص

 ید رفم هکردشلیا تیاعح یتلامعتسا اد رقم ند رهزا ح راش ررلیا لاعح۱

 هدلم ما اق هدنجراخ هنیدم هلرمسک كم ( الا راجا ) هلك كناح ردرچ

 مظعم ( رج ) ردعضوم رپ هدهشدم لخاد ( تیزا ر اعا ) ردعشوم رب
 ( تاربعلا ( ردبدآ كمضوم ز دژ ثوص ر هدنرانزو ثدحو هدنزو

 ( روج ا ) ردیدآ لارغم رب صوصحم هيك مان ءارغم نب سوا هيسهین رفصم |
 رافص طقس یا روهح ف هعض و لاق روید هتد تس كحوڪ هدننزو روسز

 موقلحو راروف رلفوفس یمهلوقم ینوا زوک هنجما هک رونید هبه دیش لوش و

 هدنح دیاز ینبم هنللاصا تلون هد راصب ردلقشم هماجا یی هلا موقلح هداروو

 هبیره و یک هدنشاب كفلترغ و هدزاغوب هعصلغ ردشلبا ناپ لا همصلغ سارو داریا
 ج4 یش تورک اوقایرب هکردراو یرجم ییا هدنساق زاغ وب هکیدلاق روت
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 ی ۳ ۲ ها هارعش و ردیعسا یک »| اب

e 3 ۳فتکییاو لو لیع ردپا یردب كنمانح 0 ندنیدح و ردیدآ یردپ ۰  

 رایدلیا تیاور ثیدح رع یا نب يع یب دو رج نب بوا و" ردهدشزو

 در <S هنس هود ها شاطرپ یزمحد ر دیش كن هسکرب ندنسلسقد زا ( نی ریا وذ ) ۱ 9

 تیقلت نوجکیدلیا نوا پودوکوا هبرآ نوچا یبوز هلا شاط هقشب رو بو ربق

 ی ی ی

 حلاو ) هدننزو هرمظح ( ةر او ] هدننزو هح رف ( ة رعطا ( یک رج روند

 يا ةر و ةربجو ةر ضرا لاق ررید خ الکنس هدیسراف رونید هرب قلشاط

 روند هرکحنا ندیا هطاحا یک هز یتسهروج كفنرط لیت ( رحل ا ) رها ةر
 هودو هننسانعم هنع روند هغاد راچ هکر دیهج كنم رج هدنن زو دن ( را )

EVE دا 

o CE E 1 ندنو روند هب هطوا هکر ادلا : رج رولپروح ندشاط ینارطا هر وند هنیالغ 

 ( تا رعت او ) یف ك يجو ی كلاس ( تارعطاو ) هلنينض ( تارعا ) ردذوخأم
 ردلوقنم ند رشح ز هربخآ هغیص ردیرلعج كنهرج یک رج هدرلن و هلیئوکس كهج

 لاق هلوا هجروتحو قبلا یسهنروا هکرونبد هضرا ټکو لوش ( رجاطا )
 کروند, هنرانک یاچو هرد لوشو ضفخ* اهطسو و ةعفترم یا رجاج ضرا
 | لوقت 1 هسنط بوتط یبوص هلغل وا هبكنا یغوط هیاج و دیسک

 ۱ كیاس یرکدید ثمر و ءالا كس ىلا هتفش وهو یداولا ران دعقر هشأر

 ا زولک نارج یج ردهزوح صوضحخ اک ا5 روتید هم نالوا عم رادار اد

 قانوقرب ندنرقانوق جاج هدهبداب ( رجاحو ) یک نابشو باشو ناروحو ریالی |[ "
 تمدو تم رح و قح ردتخ) ہد هل رسک تاج هدبشزو ی ) یرعحا ۱ ردیدآ

 تيجو یعض كاح ( رج ) همرحو قح یا یرچ هنيو انی لوقن ردهنسانعم
 رخو ردنراعما یسالعا دجو یرد كروپشم عاش مان سیقلا ءرما هلیمطو یوکس

 سدنعلا نب رجو .ردن دیاحصتا دنزپ , نب رجو نالا نب رخو یدع نب رو هعیز نب

 : رذتلا نب ىج ندالع مالعا ردندردب "یاون هکردیدآ هی رقرب هدن رچو ردندنیمبات
 دعس  هوبیرو رویص ( ر وڪلا ) ردنداروا یرعحطا راج نب دجا نب دمو

 ( روجاطا ) ردیدآ عضومرپ هدنعو رشود هنسارو نا هکردیدآ عضومرب هدندالب
 ۱ (:روعخ | )رد هغل ابمو و روند هنسپیق یاچ ندا عنم ندنالیس هرشط وص یک جاح /

  یسیرببو ریج هربادرب ردیدآ بعلرپ صوص هنایبص ( هروجاطاو ) هدننزو هرون
 هطاحا فا رطا نوا قم قح بوتط لدهرب اد یر و نم یسادعام رروط هدنحا كنآ 1

 هدننزو نسج ( رسا )ار زرد كن + هدیس رافو یو وا توط روط 2۳ ژردبا

 رباح هنفارطا هنسانعم هقدح روللوا قالطا هیهچغاپ هدنزو رم ( رکاو )



۸ 

a, (۲ 

 هیحات ؟ رول وا یساح عج ندنشسل هرج رو ردالوا هه ور هدام هلان

 زد كني رد 4سفر ( نبعر یذ رج ) ةيحأ یا ةرج ق یضن لاقت ر د هات

 دیح ن ماشهو دز یا ن سیثو لفاپ ن لیقع ندنندجم و دیلخ ن سابع ندیم
 ظفاح ردنطا ر ندنس4هیف د زا ( دز الا ج رداد 4ق لوا یراعرڌ كوو

 رج هدشزو ردصم ( رسما ) ردندلآ یواعطلا جو ماماو ظفاح و یتفلادبع

 اذا ارعگو ارج هیلع هر > لاق رولوا ردصم ر و رو ردهنسانعم ما رس یک

 ندنالیسو فشن هب يا ینپوص هلفلوا رییکسکو کروند هنسییق یاچ لوو همر
 ردفدارم هدلو ایاثعم لا ا روک ذم کا ( ر ها ) هیلبا "اساو

 منم بح اص ندرومآ ازساب زد هن سانعف شوهو لاع رجو ىدلوا کڏ 5

 بناچ كفيرش تب ( همكلا رجو ) لقعلا یا رسا ىوذ نم وه لاقب نوکیا
 هکایوک ردندشمش تی هکردت رابع ندمشوم نالوا رادم هیا میطح عفاو هدنسلامش

 رجو زدییم هنسهظحالم ینیدلوا طاحم هلا رج دوخاب ردیاب ابّوف كفر تيب
 لاصت هلوف هیفو ردیمسا یدالب دوخای یراید كنموق دو٤ هدنبرق یرقلا یداو
 قارهق رو ردیهوف اض ترشح هروم هضاط [ نلس لا رعخا باا بذک ]

 ردنا كد هرج هیاه هدنوب نوههگیدلیا منم ندارم یکرا روقوا قالطا هنآ
 و E تبارق قلمصخ رجعو ردراجاو هل ردهروحو روح یج

 نالوا هدنکوا اب هدنغاجوف كمدآ ربو ةبارق یا رج هنیو یني لوقت ردنعنام

 رچو رونلوا قالطا هنیرارب مرحم ان كروعو را هارلا رجو لج را رجو روتید
 فل ڪو طظفح و زد زب اچ هد رها هدهدام ییا و رد,دآ هب رق رب هدی زاید ملت ی

 هظفح یف یا محلاب هرج فو نالف رج یف نالف اشن لاقب ردلماسم هنسانعم تیاجو
 روند هشاط هلنیتعف ( رجلا ) ردندممم الع یرعخا دشار نب بهوو هربس و

 هابرمسک كناح رولک هراج و ردرچا یتلق عج و راجا عج نوچقبذلوا عم تل
 اکا ریسفن هللا رد“ یرج هداروب فوم نساه ر :ولک راحو باه هد رخآو

 فو زعما ةۆ رايۇ ار ۇلو | رعبعت ای هک روند ریطع رج + ره ارز ردصخالاب ریست

 شاغاوا تغایصو بوذزونه بوقج ندندعم رچو ردشلنا ناب هلا باص رهوج
 زوال واقالطا هموق رخ و ردشموک هللا نوتلا نار روت وا قالطا هوتلاو هشموک

 زکلای یتیم هلاک رددعسا كنس فو رعم هدنرادح طعم یک دونا جو یک لغر

 هدرزوا لبج رب هکزردیعا مطع رهش رب هدلدا رج و رول وا قالطا ید رج

 دج ردیدآ عضوم هقشب رو ددنداروا یرصخا يح نب دم ندنیدحم ردءقاو

 ۳ ۱ هدنب رق هک اطنا هلیحف تی هم نا نالغد رجو ردیدآ هلع رب هدقشمد بحذلا

 ضرالا رد یر لاق رونلوا قالطا هبهبیهاد و تفا رخ و ردیدآ نصح ي
| 

۱ 3 
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 هتسوطروطو هنیرکع كنهنسنرب رثحو عستا اذا "یشلا رثح لاقب ردهنسانعم قلالویو | 3
 یک رب رب روند هنشع كنجاغآ لاوسمو هرکغیا تی زلا راح ثکا ام لاقب رونید |

 روهظ هک: كاقاسو روند هنغروف مزوا نالوا یشک او كب زونه بنعلا رثحو
 ندوربک زاب هدرارپ لاسموق هکرونید هراراتتم یزعرق عونربو رونید هنسهئاد دیا
 ردهژنح یدرفم رونروک هدنل آ قلموق هدقدلحا بولیزاق روتلوا نظ یس وک قاربط
 وص ( ةرثولا ) هنسانعم هلاثح روند هنسيتنافوا ناصهلیعط كناح ( ةراثلا ) هلاه

 ) هرشلا ( ردندننن دحم یاج رطا یراوطا ةراوح نب دجا ن نمولا دبعو ردنطد رب

 دناعط نالوا تفایضو بیترت هبابحا نوعا انب یی کرد فا مو هدننزو و9
 بولپراب یرلفقوجف كنب راکعچ كنحاغا اه رخ هدشزو راصحا ) راثح الا ( روند

 نر ږلشب هغر و زونه اروم كليا روهظ یر هناد هدب ز رط رد ويس هد رخ

 لبق رافصلا تارثلاك هبح ناکو هعلط ققشت ادا لخلا حا لاق رولوا هل وا

 رم هح وبا ییسهلوقم فوفسو هودا هدشزو لیعش ) رشعلا ) الصح ربصی نا

 ( رفثطا 2 هح اذا ارس ءاودلا رخ لاق ردهنسانعم كيا هاد هناد هلکم ابا

 هشا كلامو روند هنس هص وب و هنسردنکو ح تكنسهل وقم نهد يمت كاف و ات ام

 یا ه رفشح ۳ قیاو هدوحا لالا نم وه ذدخا لوش رود هننال وا زک بویمارب

 لو رد هنسانعم حجو لج یک ریفاذح رفاثح و رولک ریفاثح یعج هلاذرو هطقس

 ةرفثح 5رطا ف .قیدق لاقب روند هبیطروطو هفت نالوا شلاق هدنرابید كنن رایتسد
 هيلوكس كيجو یئالث تاکرح كناح ( رعا ) اهلفسا ىف قبي یذف و ةروثح یا
 اارجو ارج هرچ لاقن ردهنسانعم كلبا عنم هلرمسکو یمض كناح ( نار او )
 هلامق فرصتلانم هعنم اذا یضاقلاربغصلا ىلع رج لاشو هعنم اذا لو الا بابلانم

 رد هتسانعم شوغآو رانکو نضح رود هنغاجوق كناسنا هل رسکو ی ےف كناح رو

 مارحو ردندنوب یراربیعت هاضح رج كناهقف هنضح یف یا نالف رج ف ًاشن لاقش

 یا كيلع رج اذه لاق ردنرابع ندهنسن نالوا مرح اعرش ردعسا و

 ( رجو ) سکلاو حفلا "یرقو امرع اما رح یا ( اروج ارج ) لی زبلاقو مارح
 هنسانعمنیعلا رعځ روند هنس هلاخ كزوکو روند هغلموق هریک او شاپ هلعڈ ناه |
 هدنرايد ليقع ونو ردیدآ ك ريش نالوا ىكلملا ةدعاق ینعی یسهبصق كنتلايا همای رجو |
 وښو ردیدآ یداو رب هدنیب یدالب نافطغ هلدالب یسلیق رذعو ردیعما عضوم رپ ۱

 3 هدندالب نافطغ و ردهدزنایز هد هل سنک تیاح هدنود ردیدآ هب رق رب صوضع ریاس

 هلیسس هلق سود هداروا هکردیدآ مس مو ردیعسا عضوم رب هدنب و ردیدآ كغاط

۱1۹ 

 .ندنسهلسف سیقلا دبع ) هروح ون ( هنسانعم هفشح رود هنیساب 4 ا هدنزو

 لابو غاي هدننزو هذفنق ( ةرفثلا ) هعومعک نعي هرخاب یا مالا ربفاثتع تذخا

۱ E 

TONAN 
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 || این EES - اما ةب روند هبلق و و E هر زا ]
 سد 1 روپ د هبهلخ ۵ یزد لصو هدئدلوا یرفوب ند رپ بولوا هصف یرلکنا كر داچو

 9 نا

۳1 

3 
۱ 

 ی ۹

 ۱ هغلوا راغتم یسهلوقم کیو لاب و مخ و ظاغ اذا " یشلا رثح لاق ردهنساتعع | "

 ۱ دسفیل ببع اذا لسعلا رثخ لاق رد هتسانعع قلوا هاد هاد ةو

 E ابا كندآ ندیا دایاب اب کوو رواد هر ینبدشواق كدروآ ییا هد زو و

 | روئیدهب رپ قجهف رق كف هد.,هچو هتسانعم هریکو روند همامط ییدلبا راصحاو
 نالبروا هنکنا رداچ 4۵ ردفدایم هديا یانعم هلا رح ہک كاع ( عطا ) |
 لص و لص و هل رکنا ردایو دیطع یا ارغح هاطعا لاش روند هد و روید هء4هاصو ا

 اذا ارح لحرا راح لاش رد ردصم هدنو PRAT كا 12 نوعا ۱

 یرلکدلبالص و هن رلکنا E هدنن زو باش“ ( رانا ) ار اح تيبلا ذغا | +

 هدنسهروج كغلوق روید هثیش نیلپا هطاحا رادام | راد یهنسا رو روید هی هج راب

 كلاو روبلق و تا ندیا هطاحا یفنرطو یرازاورپ كني لهفش رداچ و هز نالوا | ۳
 یار ىلع هنغلارا لبق هلا رد لوق لع روند هنسهفلح رد راحو یک یراقانصق | "

 كغاهف ندنفرط جا دزوکو رونید هپ کرج نوزوا یک هز نالوا هدفلارا زا |
 یزا نالوا هدننیاهن هنيا كنهودو ردا هطاحا یزوک هکر وند هنهژ رادام اراد

 یروقرا كرارداچ لیف هک رونید ها لوثو روند هنسهرابتا نالوا هدتئیه یثید ۱

 هو هرکو ( هیت ) رنج یربانط اکا کردی دنب يک تیمش هتسدوچ ]|
 لوفت روید هنماعط زاپقب نانلوا بیرت هناراي نوجا انب کی یک ہرتح هک ردیفدارمو |

 هدحاودعضر كما هركرب هدننزوهبرس ( ةرتيلا ) ةريكولا یا :ملاو ءربتلا اعضا ۱
 (روشحا) رولوا هرم «انب هرمح بولوا ردصم هنسانعم كما رح سپ ردهنسانعم

 ندنفیدلواژآ یدوص كنسانا هيم ظر وندا هبیروایوهفجوح ما دوس لوک |
 ةلقو بدعم الیلق اثیش عضرب یذلاوهو اروتحم بش لاقب هلوا رولیربزما هجز ۲ |
 ریصقنوتسح هدنصوصخقافناو قیزرت هنلایعو لها هدننزو نسحم ( رتسلا ) نا 0

 نردپاب انب کی هدننزو لیعفت ( رعتحاا ) رقم یارنملجر لاقشرونید هک ۷ نیا

 نالف رح لاقی ردهنسانعم كلا تفایضو بیرت یاعط زایقب نوح, بابحا مدآ
 لاقب ردهنسانعم كلك | هلاصو هنب رلکتا رداچ و ةريكو مل ذخمآ اذا بابحالل
 هدرخ هدرجخ هدندب هلیحف كن هثلثم یاهو كناح ( رثلا ) ارح هللعح اذا تیلارتخ

 لزوک و رثب اذا عبارلا پابلا نم ارثح دللبارثح لاقب ردهنسانعم قمقچ رادلبوس

 رلقابق یثان ندیغآ لوق ىلع قلوا اد راهبویس لزق لزق كلذك هدتنغاپق
 اینافجا ف ج رخ اذا نيعلا ترثح لاقب ردهنسانعم قلوب تنودخ بونلتظلغ
 كليا اد تماخ بونلتطلغ هتسنر و دمر نم ابافحا تظلغ و ارج بح

 س ۰ تس < ونا چ

 2 r الو و
 3 2 “ص
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 نیرو بش خاتا اذا لجزا رها لاقب ردنسنم قعراب# پوشش ېک مولط |
 كنار و ۳ كقاق و یتخف كنا ) رقبح ( ردفدارم هدل وا یانعم هلا رارجحا

 نکل بودبا رک ذ ندنسلج هینبا یو نویفرص هح رک ردهدننزو للعف هک هل دیدشت

 ۲ هدنتسهباد ولط تیک رنلا دعب هلغل وا مس اف قوغوص رق و هاد بح رولوا

 رظبح نم درا هدنقح هنسن د راب ك رارد ید رقبع هللادیا هع ییاح رایدلیا

 نم دربا یرو نم لثم ءالعلا ن ورع وبا لیلد هج ونوب راردا برم ورد رقجعو
 کوبا ) رونید هیولط هک ردیمما درب یظفل بع ردپسلپا رک ذ یاو رق به

 ول هث>یرباو رونید هی هیهادو تفآو راهلوا رولوا هارک ندنرادوصقم ةهجو كالسو
 یرلعدا پولوا نوز و فیعض یدیو روئید همدآ زانقط مرو شود یسهد وک

 هلا هروصقم فلا ( یرکوبلا ) رولک رک ابح ییج رونید همدآ نانآ قبص قیص
 رون وا قالطا هب هیهاد و تفا هدرلنو نارکوبح ماو یرکورح ماو کو ماو

 رونید هکر عم و نادیم نالوا مقاو كنج هرکصندقدلوا فرط رب كنج یرکوبحو

ESE)همدآ ج اپ وط یلکن رد یساضعاو ولتماصط دو هدننزو یطبالع  

 اذا "یثلا رکبح لاقب ردهنسانعم كمردکرب هدننزو هحرحد (ةرکبطا ) رود

 لجرا رکبک لاقب رد هتسانعم قلوا ناربح هدننزو ج رح دن ( رکبشلا ) هعج
 دنب نیتمو مکح ییهنسنرب هلییوکس كنهیقوف یانو یخف كناح ( را ) ربح اذا
 همکحاو هدش اذا یاثلاو لوالا بابلانم ارنح "یا ريح لاش ردهنسانعم كلیا
 قزر كلایعو لهاو رظللا هدحا اذا رح لاش ردهتسانعم قنقب هيف هیق هيرو
 هدننزو روصق ردهیانعم و ید روتح ردهنسانعم كليا ریصقنو تسخ هدنفافناو
 رد هنسانعم كب هنسن كب كيو "هقفشا ماع رف اذا اروتحو ارج هلهانالفرنح لاقت

 لاق رد هنسانعم كمر وزآ لوقلع كمربو هنسنو اد دش لک | اذا لج را رنح لاقي

 ريح یطعا اذاو ريق قفنا اذا نالف لاقب ساسالا ىف لاق هلقاوا هاطعا اذا هزمح ||
 کو نالوا یاالوط زنحو هطا اذا هزمح لاش رد هنسانعم كليا ماعطاو ۳

 ایشیا ارنح یاطعا لوقت روند ههنسن زآو ردزناج هدلسسک كناحروید هضرا |

 اف بلا ترام لوقت ردهتتسانعم قود قعادو نوید هی تک او

 .هدننزو ماح رحا ( راعبحالا ) طلغ اذا *یشلا رجحا لاقي رد هنسانعم قعشلن وغو

 قاسم ھالا یرثا زا و لو هدنآ هک رود هر لام وا لوش هدییزو شی

 . رول وام و وب هک روند هفحوح رلج هد رد ی هنح و دف وا قالطا هدنماکه كنج

 رد هتسانعم كلا دنب مک یی هدسن رب یخدوب هلک كنه زمه ( راتحالا ) تقذام یا
 همطا اذا انالف رنحا لاش رد هتسانعم كليا ماعطاو همکحاو هدش اذا هرفحا لاقي |



 ور جارو TINEN دندو IY وا

 ۱ وو لج رس( روطاو ) هدن زو ردق ( ربثطا ) ردیمسا ددا ن كلام نا نالوا

 | قاارربحالوا رب هم تیصاام لوت ردص وم هیت ماقم ردلهاسم هتسانعم یش

 ۱ ةرعش هسأر لعام راربد ةر ربح هسار لعام هدر كجد ردق وب یوت رب هدو او ۱

 هود كکرا كسوک یسهثج رب رسو ردرذوخأم ندربح نالوا هنسانمم ربا هتساتعف

 دف رم رونبد هب یراق راوخ هزوک مادلا تشزو ءرهچ دب باه هربربح و روی ۱
 نسح هدننز و نا رگ ( یاجا ناربحوا ) رددآ مضومرب هدنزو زلف( رح )اا 3

 | (هربح وبا ) ردلببف رب هلیددشت كاهعو یرسک ك لاح ناج یدا هکر فوص وم هللاچو
 راکت یو فاژم هکر د ج راس ردندیم هکر دیس هبنکه مادبع ن دشت هدننزو هلص

 یوص یفاربط هدننزو بار ( رابعا ) ردو هربح وبا نالوا رک ابرق ردشلیآ
 ده. سم ةبیط یا رام شرآ لاقب روند هر ندا تابا مت ت یاب هفاوا ء "رک ایو ۱

 هتسانعمرورم ردنمشع مزب دارم هک روید هنسلجم اهفسو هقسف ( روءاللا) تابنالا

 ( ربح ربح,) قافلا سلجم یا روباغا ف هتار لاقی رد لوعاف ندربح نالوا |
 ( ریپهلا) رد هباکح ندوص قح هاج نوعا قفاص ینم ق نویف دری رااح ار رکم

 | تباتکو ماکو رعس ردهنسانعم كلبا زالو فیطلو بوخ ییهدسنرب هدننزو لیعفت |

 رك ك لاج ( هربح ) هنشح اذا هریغو طخاو رعشلاربح لاقب نولوا یرتاسو |
 هب ودج ( هور ) رد»یعاش غیض یا تنب هربحو ردیعا هم راصحرب هد هشیدم |

 روسدلیبهف كنءزمه ( رابحالا ةروس ) ردندنیدحم هبوربح نب ثيل ردندیماسا هدنژو ۱

 لفشم ینسهبیرک ثیآ [ رابحالاو نوینابرلا ] رونلوا قالطا هیهدنام :روس ندهیآرق
 ردیدآ یاش رب نوربح نب دجا ردندیماسا هلیصف كناح ( نوربح ) نوعهیدلوا |
 میهاربا هدنبرق سدقم تیب هدننزو نوتی ز ( نوربحو ) هدننزو یرکس ( یربح ) |
 هليا هیفوف یاب ( رتبطا ) رديمسا یرهنیدم كنبراترضح مالسلا هیلعو ايمن ىلع ىت |
 زبح نب سیق و روید هسدآ رودوو یک بلع روند هب کلت هدننزو رفعج |

 هدننزو طنالع ( رتابلا ) روند همدآ رودو هدننزو رطیص ( تسلا ) ردندنیعبات /
 هسچرحد ( ةرنبطا ) هجر عطاق یا رابح وه لاقي رونید هیک ندا حر عطق |

 | ماع هدننزو یردیح ( یزنبلا ) روند هفلوا فیحنو الو نویز ندب هدننزو |
 طبالع ( رجابلاو ) هدننزو رطبس هلیج ( رجلا ) ردیقل یلکلا بض ىا نب |

 ( رها ) روند هثیش نالوا ظیلغ و نیلاق هدننزو رکبسم ( ( ریسلاو ) هدنزو |
 روند هنککرا كنشوق یوط هدشنزو طبالع ( رجابلاو ) «دشزو ذقتق

 قلروب بولپرویق هلیبس هضراعرب رلقسرفب هرجا نراق هدننزو ج حت ( رج )
 | ندقلتغراطهدنزو رارعشقا ( رارضخالا )توللا اذا ءاعمالات رجح لاقي رد هتساتعم

 مولط



 هديا نالوا باوص ردطلغ یر ويد روند هد هک و پک نالوا هدنرغآ كمود رح

 . بویلیا جر ید ینسیکیا هدیسنا هکرید حراش هلبا همجم یاخ ردقلوا ریبخ
 (هربحوا ) ردندیماسا هدنزو هبنع ( ةریطا ) ردشلبا حرب یاما تیا

  هدهلیشف كناح هدنوب ردیمما ینع شاق عونرب هربحو ردئدحم مج نب ةربحو ردندنیهات

 شاق هک رد حراش یک تارقف رولک تاربحو یک بنع رولک ربح یمجج ددزناج
 ةر درو قرهلوا فصو رارید ةربح درب ردهجالآ ططحم ندناتکو ندهبنپ رو نم
 هلتفاضا رد مرق بوت هک هتن ردهنسانعم روکذم یشو هزبح هدازو هلتفاضا راد
 رابح روند همدا ناتص یروکذم شاق یراکدید ربح هدشنزو ینع ( یربطا )
 نب ىج و ربا یان فرطم رددیماسا هدنزو ریبز ) ربح ( ردلکد ۳ كد

 یرلکدید.یوط هلرصق كفلاو یمط كناح ( ىرابلا ) ردرلثدم ریبلان رفظلا
 فسا فا نالوا هدنرخآو رول وا قالطا هعجو درفمو هثومو کافرو هشوق
 نوا ثیّأت اریز ردشلبا طلغ هلکمد ردلکد نوا ثبأت یرهوح ردنوجا

  بابش هکرید مجرم ردلکد فرصتم هسیاو رولوا فرصت هلا ها زلوا
 ینح ییا تمد ردلکد هنینأت قلا هکردلبا رک هنوکو ندا كنبرهو>
 هک ردن دهر رقم نوح ورولوا یک یراثب اكن هماجو:اشر ونل واقالطا هدهرکذما رب زردلک د
 قلا هلفلواع ومس ةارابح هدنس هک یرابح نکل رلواقحال ءاهاک | هلوا هشب ات هک فلاره

 ٠ (ریرمطاو)هدنن زوروبن ز(رو ربط ) رولک تاپ رابح یج كنس هلک یرابح و یم ازم وا هیشینأت

 كربربحو روربح رونید هتسبروای كنشوق یوطهدننزو رون ( روبطاو ) هدننزو
 ردیدآ سوق رب روبحو هدنرلنزو ریراعت و ربیانز رولک رب رابح و ریبابح یراعج

 هدنبارت نیرح هدنزو لیدنق ( لیربح ) رونید هنککرا كنشوق یوط لوفلیع
  دوزالای رارض نالوا یلتاق كنهرب و ن كلام هدننزو مظعم ( ربحا )ردیدآ كغاطرب

 کلا لکا رلەرەب سەد واد ةمدآ لوس رو ددیدآ یس رف كنهسک مات

 .هدلج ثیغارلا لکادق راص اذا ربع لجر لاقب هلوا شلاق یرلکنی هریپ اجماج

 ناک اذا رب حدق لاقب رونید هقوا شلنو نوزومو لزوکو ربا یا ربح هیف قبف ||
 إ2 لاق هلوا یرهحالا هرافو قا هدنرازوک هکرونید هنویق لوشو هر دیجادق |
 أ سرافو عاش هدننزو ثدح ( ربسلا) ضایب و داوس نم رعبح امیزیعق ناک اذا ةربحم |

 رديبقل كنبونغ فوع نب لیفط ند هیلهاج یارعشو ردیقل كنايفس نب ةعبر نالوا |
 ( رییحارات ) ردیدآ یداورب هدشنزو یمز ( یربح ) نوچکیدلیا مظن لزوک یرعش |
 ندا ناعل نکراپوا كنکحو شتآ هک ردقج هلوا بحابطارات هدننزو ریسک اراک

 کد ۱ ۱ روفعب ( روبعلاو ) هلنیتض ( رو ریطاو ) هدننزو رفنصغ 6۳ ریطاو ( هلی رسک كناح



 | ید er یک راجو زابخو ززبرولک نزا ار هعیانصو تفر و
 | هدزوا ینیدناوا رکذ بها كاس ( ربا ) یہثا رلیدلبا جمدت نویفرمص رنک ا
 ۱ هب ,دص نالوا شراع هنضاب دراشبد و یک هدوسکم رد هل یسأتعم حاس دواب ما

 تملو رکذ پاک یک هربحو روپح ردهنسانعم رورو عر كئوسو روند

 نالوا شراع هرادبد دوب يه كناح ( :ربطا ) ردهنسانعم ءافرو شبع تمتوو
 هافرو تماو , رک ذیسساک رولوا ردص» هنسانعم ترسو ح رفو رود هن رقص
 لاعت هلوف هنمو روید هب هارو هم و عام نالوا هدتتحو ردردصم 6 ردها
 عاعسلاپ ج اجلا مسفو نوم رکبو نوع لیفو نورد یا [ نو ربع هشورق مھق ]

 نت یا ةربس تععس لوق رونید هیهنارتو هغ شکلدو بوخره هربعو ثلا
 یا نوربغ لاقب هنمو ردهنسانعم كليا هغلابم هدلیجح فصو ین هنسن رو هع

 نالوا ضراع هرلشید یندوب ليم كلاس ( ةربلا ) هيف غلاي امارک | نومرګت
 یرموپ نالوا هدنرلید یادب یکقرموط لوش هدراجاغا ویب ی رونید هن رقص
 رارزود رلباف ضعب یهلوفم قانحو نسر کو هطاوف بودا معطف کروند هب«دقف

 روند هب رفص نالوا شراع هرلشید هدرلن و هلاه ( ةریطاو ) ەن مک ( رل )

 اريح هناتسا تربح لاق رد هنسانعم قمرارص یرلشید ثكمدآ رب 4:تهف ( رطا)

 | لحر)ا ربح لاق رد هن سانعم قلوا نامداشو رورسمو تفق ذا عبا را بابلانم

 ءانب يلف هدلح رح لاش رد هنسانعم قلا هناشن و راو رد هنساتعم راو رس اذا

 كاوكوا قرلاق هدقع !EKS نالوا حورجو هرثا قیف برض اذا لوهحلا
 كرب تبنمو مظعلایف :دقع ىلع تن ر اذا لوهعلا ىلع هدب تربح لاقش رد هتسانعم

 سکنهدایو امناہ شک اذا رابحا شرال تربح لاقب رد هنسانعم قلوا ناوا ۶ یاب
 قلاق یراهناشنو رثا هدنرپ بولوکوا لوق ىلع ردهنسانعم قعابق یرغآ بولا
 ( روبلا ) را[ هل تیشو" اربو ارفغو سكن اذا ح را, رمح لاقن رد هتسانعم

 اربح لحرلا رح لاق رد هت ساتعم قاوا نامداش یک هربحو رح هدتتزو رورمس

 لاش ردهنسانعم كا داش هیرمک كمرمه ( رابحالا ) رس اذا اروبحو ةربحو
 زا هدرانو هدننزو باتک ( رابطاو ) هدشزو باخت ( رابطا ) هرس اذا ہرا

 ( ربا ( هربا یا لمنا رابح هدیو برشضلا رابح هدلش لوق روند هاش و

 ربح یخ لاق رونید هخه دیدحو هزا هدنزو ریما ( رتیطاو )درو فک
 4 ال آ احاج یک یتسوپ نالبق هکر وند هام لوش ریبح و دیدج ما یا ريح و

 لاق روند هشاټ شقنمو UT اب وا نت رک كرو هک لوا

 كنسالک ریح دیدج یا رببح بو لاش روند هو کیو یشوم یا رییح درپ
 یرهوج ردیعسا رعاشربو ردیدا نطبرب ندبرع ریرحو هلی كلاح رولک ربح یی



 ۲ سسببب همش سه سورس سس هو ی وه و سس

 ردبعشنم ندن آ یناعم راسو یسانعم امو لاج ردعوضوم هنسانعم نسعسم زا یک

 لها ءالع اما ردیریطا عتامنا هکب مک موحرم هکرید حراش ردشلبا یبن فلوم
 قفتم یظفحو لع ردندنیعبات هاکلک همالسا هدنامز لوا ةفیلخ یدیا بایتک

 هدنب رونلایذ قال نامز ردراو یسک تیاور رفا و قق هلغلوا ققع قیقو ومو ٤

 هلغل وا هنسانعم ملاع یخد هدنروص ییا یس هک ربح هدنوبو رلیدلوا نانج یوس مزاع
 هسرولوا دارم یسانبم بکس بولوا روسکمو رولوا فوصومو نونم یظفل بک |

 بتک ترثکو تباتک ترنک تفاضا هجو رولوا فاضم هکرولوا نیوتن الب
 : قربح نابحا نکل یدلیا یمن ندنقالطا"رابحالا بلک هعرک یفلوم زدی ۶
 بهاذ هنقالطا هبیتفناو هدسعوا ردعوس قالطا ,العا بعک هللوا عج

 ا e رک و یی رولک رابحا ی تایم هک رحنو ینا رایدل وا

 ۱ یا لوط ردهم وطوم یابعم 6 ردات هاشنو زا لا نیک وکو یک

 یا 1 هرس و هربح بهذدق رال ا نم لحر ج ]تلا هنه و ح داسشلا لاق

 كلذك ردینبم هنغیدلاق قاب یولع را هدسان بولق ق والطا»ربح دهانادو ماعو | ۰

 : ءالعلا ] هکرلیدروپ نهو هللامرک لع ماما هک هتن رد هنسح دانا هوسا یرالاعفا |
 مع ربحو یبتنا [ ةدوجوم بولقلاف مهرانآو ةدوقفم منابع رهدلا بام نوفا 3

 هد هایصف كناح هدانمو رونلوا قالطا همدآ راک ریهرو اص لوق لع همدآ انادو ۱

 ندنهوفت هلفلوا نل رابحالا بمک ردهدزنابز هدهایا سک ردندنون ربا بعک ردزناچ |

 ضراع هنضاب كرلشید ربحو هاشو اذا درا رح لاشو یشو یا ربح هقد رپ لاش

 "هدرلانعمو 5 فص یا رح د اما ضای باش لاقت روند هغلر راص نالوا طلتحم و

 ریظن و لثم يا ربح هل سیل لافپ ردهتسانعم ریظنو لتشمو ردزوبح ئچ رخ"
 بکر م زدناکم مسا ندروک ذم ربح هلیعحف كابو كيم ( ةربحلا ) ردیدآ هدلب رب ربحو |

 كيم بودا طلغ یرهوج ردلکد زاج یک كيم روند هتیویدو هی.ةح قجوق |
 هک رولوا هاکو هدشنزو هربقم ردنفل هلی كنابو یضف كيمو یدلیا دیش های دک
 یهجو کیا نایحواو كلامنا هکر ید حراش رردبا ددشم یار نوجا ترورض |

 رده رسک كم ثلاث ردهدشزو هیدأامو ه رقم ینات رد و ا هک رد رلیصف

 د را ووا ری کوو گود داش کرم ہیر دک كناح ( یریللا )

 تدسن یکی یدلک نوعا هغلام رو زم نزو هک رد حراش هدنزو دابج زدلکد راک ج

 5 | سوافو ساف و ردیعج كندح وتفم روبحو یک لاساو لثم ردیعج كەز وسکم رابحا

 3 رد هنس اعم لاجو نسحو روند هب اماسو هافرو a 8 دصاخو هرتآ یا هع ربح

 ۱۱ رز هل یحف تكناح یردصم ردعسا هن ساتعف یو رود هب هجالآ راحو هتنیهو هنس

 كیابو تيم یر رد راو تغل ج وا و هدحایصم تح 2 رایدلیا تیاکح ید ||

 ٤ هتتم ج



iزاهد ف "۳  
 کک هدنیح یردنسشک بوبباج ندنزکک یزارآو پولا نارآ دب کرولوا ا
 صلآ دوهج سرف لب را 13 رود و ادب بولوا دمو دنلب 9
 4 | هدندو باثک ( راهچ ) دهابن ىح هئوص دنشب مس نفاالو شچاب سیل یا 7

 | حک كلارو ینوکس كنایو یه كم> ( ربج ) ردیسا كم رب هدنس4ییق نزاوه اإ

 ین هرزوا می هکر دخل هدشزو ناو رولوا نونم هکرولوا هاکو 4یسساتب هدزوا 3
 اقح یا لعفاال ربج لاقب رولوا مسا هک هنساتعم اقح رد نی لک ب ملادنع رولوا ||
 ىلع رد هنیسانعم من ردد هیاوج ما ریج لوق لم افحال یا لمفاال رجال 3

 ندمت لحا هدش دست نکل ردباوج هلک یک من ھه رک لحا ردهنسانعم لحا یار

 ردشاءا حدح هب یابی لوق + وب هک رد ح داش ردیکهلا ىلع هدماهفتساو نسحا ريا

 هنسانعم یفرعا ردلعف مس ربج کردیا تیاور ندعیریا نا مداتساو || ز 7

 نالوا هدمدآ شعب e را ) ينا ردشوا لفاغ ندنو ماشهناو |

 ( رايا :هافو مصق یا رم هبلاش روید هکلهثلدا ریقحو هفلمادادب و ۷۳۲ 3 3

 هر ون رد هم زرخ دارم نکل هے ساتم ۳ وراص روید هی لآ هدشزو ناتک ا

 ك

a 

 نالوا ضراع هب هدعم ن یی هردص یا ندقلحآ دواي ندقلنغ راطو ردقح هوا ۳ 3

 اکاو ردیتلاح كایسشک ارب قرهقای یبهدعمخو یزاغوب هک رونبد هفلزسداد یسفلاپ " 

 دایجو ةرازح یا عولاوا بضفلانم راجو رايج ینذخا لوقت روید خد راب ||
 ردب:آ كناضقرب هدسصم هد زو مش ) رح ( رددآ عضوم رب هدنسیحا و ڼي رح

 ) هاب و راح ) ردیدآ عضومرپ هدندر وب یسهلسف EB هدننزو هسک ( هرج )

 هدنشزو موم ) رىا ( رد دنیا دم هب و رج نب فو ردندیماسا هدنزو هب وطقن

 یچلآ یآر یلع شفلنیرد بولیزاق لوق لع شفاکجوک هکرونید ہضوح لوش ||
 رعقم وا رغصم یا رب ضوح لاقي هلوا شلروا هناداب بوناوص هلیاسارخ و | "

 ن دم ندنیدحم رد هب رقرب هدنساضق ناهفصا هلک كيج ( ناربج ) صصجوا

 هللا فاربسو ردنداروا نوینارمطا هلادبعب لیذهو لېسن دمت نب دجاو میهاربا 1

 عماج لوق لع یرهش قشمد هدننزو نوچ ( نوریج ) ردیدآ اضقرب هدننیب ناع |"
 ه ریما مان نورمح دوخای ردیل و یزرظطموو ردب دآ انس ویق نالوا هدنب رق یربک 1

 نکل ردلئاهو بیهم ردیفاب الاح نصل ا بابو یدءا ینصح كن هدننامز هکردوشم

 جراش ردفراعتم هلک د نوریجباب وپق نالوا هدنسیقرش كعماج هدنیب ولماش
 . كنبراترضح مالسلا هیلعو ابا یلع نایلس هکردیمسا كتپ رفع لوش نوربج هکر ید

 تع یدلوا عماچ هدعبو اسیاک نصح لوا ءرکص یدلیا انب یروبزم نصح هما |
 كنابو ىرسك كماح ( ربلا ) « ةلمجملا ءالا لصف ۶ مرکلا نیعلا هقانوعب ملا ناو

 || .دوک ةا هدراصب كفلوم هتسانعم سقن رونید هبکرم جەزا یزای ھیوکس ||



Eرک ذ هدننزو رج ( هاربیطا ۱ شف تیشغدق ناک اذا ربنجا سرف لاقب  

2E:رب هکناو هردو هم و ج اغا هدن 1 رود هر لوشو ردي وم خا  

 ل هب وسم تاک اذا ءا رمح ضرا لاش هل وا زود ود یک یسهلآ لا هلغماسا وا

 شمار غ وا ه سم یْط بولوا دل دوپ یسهطروع و رد هن انعم تعاجو ور گو مک االوابیف

 هظحاح یا ها رمح نبع لاق رونلوا ریرعت زوک همقل هح اص رولو فصو هزوک

 مماضافا یا یا ءاربج یأر اذه لاقب رو واقالطا هلق لضافا یا ءارمحو

 قح هلل وا عافتا نیش کر هک روند هرج لوش اقلطم هدنزو ب روح ) رهولا (

 ردنرابع ندنازلف هک ردراچا نالوا هیئدعم رهاوج دارم هلوا رولوا جارا هتسن

 قالطا هب هست نالوا عوضوم هرزوا یدک لف كىەنىسن لوا "یا رهوحو 1

 لوصح رب ذپ زوص ندن آ هنسن لوا هک ردیسهدام و هب ام لصاكنهتس لوا ی رونلوا' :

 ثكنراوطاو عاضوا هلطباب و اع و وشن ھه کر هام ASE رهوح الثم هل وا

 ندل وا یاسنعم قالطا ره وح هب هفو رعم راڃا کرد جرم ردیملع ع وضوم

 ,یدنل وا ر کد هک هت E ند رمح رد ع رهوح هروک هفلوم و ردذ وخام

 هست رهوج" هدنحالطصا تب کج لهاو رد رعم یسزاف رهوک نالوا فراعتم نکل

 یدنل وا تي" هلیس هظحالم هدناف یسهموظنم میشن وبشا

 دوح ولأ نک ايو دوحولا بحاو اب * لقع دون تسم# ود مبقنم دوجوم

 دوقع مظان یا دش مسق جبهب رهوج * ضرعو رهوج نیش ٽشکمسقود نکل
 دوز ریکداب ار همهنالقعو سش سپ * تسنروص و لویه هک وا لصاودو مسج

 . دوم ى لقع نم مظن و لایخ ردنا * ار هقیقد نیا ضرع سنج زاب تشک ەن

 دوح و رد كلم و لعفت و تسا لعق سب * عض وو فاضم و یبمناوفیک و تا

 دورف یرکید نر نیزا ۶ سک ن ٭ دیش نفع. تالوقم تانا سانیآ

 مدقم "یرح یا رهوح وه لاقن رونل وا قالطا همدآ رلد مدقمو "یرح رهوح و 1

 مه رهاج لاق رد هنسانعم هغلابم هدننزو هلئاقم ( :رهاحاو ) هدننزو لاتق ( راهلا )

 هدتشز و ی ریا ) ردنآ لحررو ردیدآ عصومرب هدتنزو رفعج ( روهج )

 (روهلا ) رود هکبناس ندا داسفا و هات بو وفا هدننز و روفیط ( روپیطاو )

 ۱ ردنادلاب "ريم هدندنتک نیملکتم و رددوحوم ییغتسم ندموقم ع وض ومو اف

 | كنیرلتضح« رس سدق فیرش دیس هلتسانموب رد رهولب ا ماق ضعوردض رع لپاقم

 ا ېک « ۹ رو رول وا مس | هدنزو باتک راهحو مغ اذا ةرهامو اراهح سالاب |
 ۱ اع یا اراهح و را هيقل لاقت رد واخ را رف نیح ۳ زوم هراکشآو

 قالطا هنآ لوش توصلا روهح 0 A رد هغل ايم ند رهج زوو



 | لئاح هدنلارا یهنسنرپو ةأراا میظه هتیاراذا هنريتجا لوقت ردنرابع ندکم روک
 | هنو كنب باجالب هیأر اذا هثرمنجا لوقت ردهنسانعم كمروک هراکشآ قرهیلوا
 | قلوا لبلک ندکنروکح ین ینیدفاپ هدشنوک هفشاغ زوک ھی ( رملپا )
 ( ةرابا )سلاف عصب م اذا مبارلا باپلانم ارج نیلا ت رج لاقب رد هنساتفم
 لاق ردهنسانعم قاوا رونروک ویب هزوک یی ینلوا مف هسکرب .دننزو همارگ 4

 دنلب توصو یارلا ینیع نب ینعی مغف اذا سمالا بابلانم ةرامج لجرلا مچ
 تماف كيدآرب رولوا مسا هدامجو عفئرا اذا توصلا رہج لاقب ردهنسانعم قاوآ

 دقلا نسحیا :رامجوذ لجر لاش روند هفلوا شکلدو بوخ یادناو تفایقو

 هلت یای ( ی روہی باو ) هدننزو مرکم ( رهجلاو ) هدننزو ریما ( رییلبا ) داو
 رو زیپج مالک لاق رونید ءزوس نالیوسع هللا زاوا دنلب رولوا فصو همالک |

 رولوا فصویغد هدلب زاوآ بحاص یروبج هک رد حراش لاع یا یروبتجچو
 رووا قالطا هاسنا هربج بوخو افلشوخ ریمجو یمنا یرومج لجر لاسقب

 نالوا راوا زسهلاسحاو فطل و رظنموذ ةرامطاو ةروہلا نيب یا ريج لجر لاقت |
 ,هدشزو ءایما رولک ءارېح ج فو رع قیلخ یا ریح- لحر لاش روند همدآ |

 (ةروما ) ءالاب قوذم رمغیا ریسج نیل لاقب رونید هدوس صلاخ شماشرافوصو
 ةرومجوذ لجر لاقب روند هفل رظنع*وخ هکردهنسانعم هرابج هلی كيج

 رظنعشوخ هک رد هنسانعم ریمج هدنزو فک ( ربا ) رظنلا نسح یا ةراپجو

 ةرومجرثب لاقب رونید هبییوف نالوا رومعم ( ةروہجلا ) روید همدآ لاجبحاصو
 وبشا هک ردنرابع ندفرح زکس نوا نییفصلا دنع هروبم فورحو ةرومعم یا

 رونید هسومیمفورح,هنلباقم ردا عج یالک * عیطم هنجاع اذاضب روق لظ + |
 ررد,اع ابشا یداقعا هابرلح رحم هدنلاح ظفلت هروک ذم فو رح هروک هننای كحراش |

 یدسلوا قالطا هرومجم ندنہجوب راردیا عنم ندنایرج هلیا رلیدنک یضن کوش
 (رهلبا) ردفیعض یرادامتعا هنیراج رع اریز رد,انایرج هلارلن و سفن هدهسومصه انا

 رابعت شروئس هد رجالطصا هکرونید هنب رظنم نسحو هنتثیه كمدآرب لی كيج :

 هدشنزو رجا ( رجالا ) هرظنم نسحو هتئیه یا هرج نسحاام لاقت روشلوا

 لاقب رونید هبوبم نوزومو مانیادناو بسام یماضعا تفایق بوخو رظنشوخ |
 نالوا ولتحالم بویلوا دب ینلیشاشو هماتلا مسلماو رظنملا نسح یا رہجا مالغ لا
 هک رونید همدآ ولزوک قشاقو ةلول | عیلم لوحایا رهنجالجر لاقن رونید هیشاش |
 سعشاق رمال ناک اذا ربجا لجر لاق هلوا نمهروک ییهتسنرب هدنونرپ شنوک ۰

 ۱ هلوا شلوا لاش هنیزو نوت یربطا حابص نالوا هدنلآ هکرونید ه[ لوشو |



 تالا بابلا نم ارابجو اربح مالا ربج لاش ردهتسانعم قلوا راکشآو نایع

 لاق رولوا یدعتم هليا. ابو هسفنب رد هتسانعم ثلیوس هجهراکخا یزوسریو نلعاذا |
 .توضلا ربج لاق رد هنسانعم كليا توص عفرو نلعا اذا مالکلابو مالکلا رم
 مه رثکتسا اذا شیلا رج لاق ردلعتسم هنسانعم ققلافوح یرگسعو هالعا اذا

 زدمزلثتم یرابظا هداروا یسیدنک هکر دلعتسم هنسانعم كلا كواس هضراربو
 دمدآرب لوف لع كمروکه جم راکشآ لای یدآربو امکلس ادا ضدالا ربج لاقش

 باجالپ هار اذا لجرا رج لاق ردهنسانعم كمروک كوپب هنیزوک هدکدلبا رظن

 تئیه كنهنسن راسو كناسنا اقلشوخو هربج بوخو هنیعق مظعو هيلا رظنوا
 "یا هرج لاقي ردلمعتسم هنسانعم تک بیو عیدب هرطاخ یسارالد لاجو ابیز

 ءاقسلا رمح لاش ردهنسانعم قمقلاچ ینبای نوا قمقج غایو هتنیهو هلاج هعاراذا

 موقلا موقلا رج لاقي رد هنسانعم كليا نوش هتعاجرب هلفغلا لعو هضم اذا
 كمکح ینیوص ع وچ لوق لیع كلا كاب بویلتربآ یویوقو :رغ لع مبنعصاذا

 احزنوا اهاقن اذا بلا رج لاقن ردهتسانعم كمي هبوص نکرازاق یوق دوخای |

 *یشلا رهج لاقي رد هنسانعم قمرقچ هرهاظ بودیا فدک ییهتننرو ءالا غلبوا |
 ترهح لاق ردهنسانعمقمردشاق بوردنلهربخ .ینزوک كمدآرب شنوک و هفشک اذا
 انالفرمج لاقي ردهنسانعم كلبا مظعت هیسکرو دیه تردسا اذا رفاسلا سما

 هرزح اذا ءیشا رج لاش ردهنسانعم كلا نیمو ریدق ی هنسن رو همظعاذا

 هنسروند هیوروند هرب كسکوو هه نالوا تشردو ظیلغ یغاربط رجو |

 تعب لوقت روند هرادقمرب ندنامزو رهدو ةنس یا رج هيلع یضم لاق هنسانعم |
 یزوس یدو هدننزو رابظا ( راحالا ) رهدلا نم ٌدعطق یا رمحذم ادع-ع هئم ۱

 لاتقنو رمج ومف هنلعا اذا مالکلابو مالکلا رمجا لاقي ردهنسانعم كلبوس هراکشآ
 تروص بوخودق نوزوم لوفلع قتلوا لغوا یشاش كمدآربو ةأرقلاب رمحا
 نوا لوحا ناب ءاجاذا لحرلا رجا لاق ردهنسانعم قلوا یرلغوا اقلشوخو

 هليا رج یزوس هدننزو بارع ( راحلاو ) هدننزو ربنم ( ربا ) ةراپح یوذ
 رچنا هنداع تناک اذا رابجو ربجلجر لاق رونید همدآ نالوا یداع كایوس

 لاقي ردهنسانعم قفلاغوح یرکبع یخدوب هدننزو لاعتفا ( رابتجالا ) مالکلآ
 نسح كنهنسن راسو ناسنا تروص شوخو افلبوخ و مهنکتسا اذا شیلا رج

 هتنیهو هلاج هعاراذا "یشا هرنجا لاق ردهنسانعم كمرپو بع هرطاخ یتثیه

 رجا لاقت رد هنسانعم كمکچ ینب وص هلجلاب لوقلع كلا كاب بویلترپآ نیو
a 
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 ۳ 0 ا

 ای او سا ا
 ۱ | لالعا یسهلک رونجا هک رد حداش اسب میشم رواپاذا اوروتجا و رواج لاقب

 ۱ ۱ ینح یدفلوا لالما ,دیسهلک رواج ارپ ز نوهغ؛دلوا هنسانعم رواج یدملوا
 هتسانعم رخآ اببهدحا یدیا رد ارواج اوروتجاو ارارتجا اورواجت هوبیس |

 لالما اردانو ندشفیدلوا بولم رخآ لاضحا 4فاوا رومش ینیدل وا
 تیاعو طظاس و كلر و ناما ) ةراه-الا ) ردشلوا دراو شد راجا هرزوا

 كرمه ( ةراجالا ) رانا بلطاذا نالف راجا لاق رد هنسانمم كلبازايت ینو
 كلبا تیاج یروتک هانیو هذقنا اذا الالف هراجا لاقب ردهنسانعم قمرتروف هرم

 فران یعاتمو هداجا هاب راهانم لاقب هنمو هذاعا اذا هراجا لاقب ردهتتساتعم
 ۱ هلعح اذا عانا راجا لاقب ردم زلتم یظفح هکر دلمتسم هنسانعم قموق هرجا

 ۱ هدنماقم ر صم ردردصم مسا هک هرزوا ساسیق ربغ زسهنمه هراجو هراجاو .اعولاق
 ۱ ( ریوجلا )هرفخاذا ةراجو ةراجا االف راجالاقب رد هنسانعم كليا قلیقباسب ردلیتم

 ۱ دقصوروج یهداربو هعرص اذا هروح لاق ردهنسانعم قلاچ هر هدننزو لیعفت

 رواج الا هبسناذا هروج لاش رد هنسانعم كد رکفسو راج هدنفح ینعی كلعا تیسن
 هابلا روج لاقي ردلمعتسم هنسانعم كمربوج هنس رت ینعی هتسوا ینلا كنهنسن ریو |

 یا رو بوث لاش هدننزو مظعم رونید ر و هثیش نالیروح هنسرتو هبلتاذا |
 ثاننوک روج ضفح نوکوب ينعي * روجلا ضفطا موب موی * لنا هنمو بولقم |

 ثددآ رییرب هک ردو لشاخنم روند هناوتا واو هرداچ ليق هنيتحف ضفح ردیلدب

۱ 
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 ینلاترواو لوخد هنسهطوا كنس هج وع هاکی هاک ىدا راو یسهداز ردا رپ ریغض رب
 یسدنک ةدمدعب یدیا رردنود هنتسوا قلا یایخاو هعتما ناو هدنحشا هدقدل واهن |

 پولوا یلوټم یخد یرلهداز ردارپاک | هنیعب هدقدراو هنیزکیم یمهجوع ید |
 يروپنم مالک هدکدروک یلاحوب بوریک هرداچرلید ردل وب هنسیدنکینکیدتا هنس هچوګ |
 دونل وا برمط هدنعقوم تناعث هب هتسک بوکتم نالوا تازاجم هلیلعف هوسیدلیا داريا |
 هرزوا نایو طقساذالجرلا را وج لاقب رد هتسانعم كشود هدننزو لعفت ( رولا ) |
 لا ردهتسانعم قاقیانبو عجطضا اذا هشارف ىلع دیز روج لاق رد هنسانعم تا |

 امرخ عونرب هليحف كلادو كناهو ىمض كيج ( ردنهابا ) مدجت ادا ءانلا روج |
 روند هش نالواراکشآو رهاظردع-ا هلیئوکس كناهو ىحف كيج ( :رهلا ) رديذآ
 تارا هجهراکش [ نسلئاح ینعی رغتسم ربغ انایعیا [ :رهجهلاارا ] یلاعت لوق هو

 كعمس ةساح دوخاب لمصب ةساح یسهد ام رهج هروک هننای .درباصب كفلّوم لیق
 | هتأر الثم نالوا هلارمصب ةساح ردعوض وم ةن روهظ لاک كنيشرب هلیبس یطارفا | ۳
 | | .ددعرفس ندنوب راھتجا و رثب رهج ردکید مدروک انایع ین آ هک یک اراهجو ةرهج 2

 . ]| ملوش رد لعوف ندن [یسهلک رهوج و ردیک لوقلاب ریجنالوا هبا مس ةساحو | ۱

 مودم



 دشار ن رع و عش نرو نسح ئ كالادبعو ردشا وا فرت هلغل وا و

 ندنیدم رددآ هب رفرب هدنساضق نایفصا راچو ردرلثدحم نویراا دم ن يح و

 هی رق ر هدنساضق نی رع كلذک ردنداروا ناي رالا دمع ن رک اذو لضف نب رابطادبع

 هدنسهکلوا زارش هدننزو رو ( روج ) ردیدآ كغاط رب هدنسیفش لصومو رددآ

 هلغلوا یلک العا ردیدآ كرش نالوا یللا ةدعاف ینعب یسهندم كدلايا دابآ زورق

 هدر وناس زوخحو ردب وسنم هریک ت اوذ ندالعاک او رول وا تبسن کا یروح درو

 دک روج ردنداروا یرولبا یامصالا دیلولا دجا ن دمع ندمالعا ردیدآ ال

 یفصنمو رک ذم اضع و هل راتعا همغو هلو هدلب ردفرصنم ريغ هلغفلوا ثنوم

 دمع ردندلاجر ءاععا روحو ردح و سم هد هیفاک حم روح و هام هکر بد جرام رولوا

 ردرادسحم ردروبشم هلکشد روج نا هک لیعمما نب دمو روج نب عا جش نب
 فعه هل رسک كج ( رولا ) ردهب رق ر هدنساضق نافصا هدنزو رفز ( روج )

 ةنماو رولوا زواجم ئدح هک رونلوا قالظا هییش نالوا زاوآ دن تل رو

 ( راو لا ) توصلا دیدش یا روح لزاب لاق و دعا ددش یا روج ثیف لاق

 هرایک هک ردتفل هدنظفل یراوج راوجو یک راوط رونید هنسهلوقم هناخو هص م

 هنبدم ( راوملا بعش ) ردبعو لوقنم ندب وغل دعاصوت و هنسانعم نفس رونید
 رب هدعب روند هغلوشموق لصا هدننزو باتک ( راولا ) ردیلو عاطرب هدنب رق

 هدکمرب و ناماو دبع هرزوا كليا تیاجو ظفحو تناعاو دادما اضتقالا یدل همدآ

 نومأم هدنرامنزو ناما زب ز كن هسکلوا مدآ لوا دع, نم هک هاب وش یدنلوا لامعتسا |
 هرزوا روک ذم هجو راوح ارب ز یدلیا دحاسم هدو فلوم هک رد حراش رولوا
 یراوجیف وه برعلا لوقت ردزناج هدالیض كهج هدنو روند هرامزو ناما نالوا

 هنسانعم كلبیا بلط ناما رولوا ردصم راوجو یہا یناماو یدبعف یا یراوجو
 زود هب یجیفج هدننزو ناتک ( راولا ) راج نا بلطاذا اراوج لح زا راب لا
 هکهبسنک البلو یف كيج ( راولباو ) هدننزو هلعافم (ةرواجلا ) هنسانعم راکا

 هرواج لاقب ردهنسانعم قاوا وشموق همدآ رب ردنوحما سابتلامدع هراوح نالوا

 ردلعتسم هنسانعم كليا یاکتعا ,ددجس هرواجمو هراج راصاذا اراوحو روا
 لعافت ( رواجلا ) رددانعمو نیمرح ةر واج هيف فکععا اذا دعا دوو

 رد هلسانعم قعثلوشموق ردن وجا تکراذم هک هدننزو لاعتفا ( راوتجالاو ) هد
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 هلکن ] ردیدآ هدلب ی زلف ر او = و

 ۰ دوخاب ردداروا یرالا یواععلا دن وس ن هلادبع رددفاسم هلح سم رب ینایم هت دم ۱

 1 e یا راوح هض راف لاقت روند هب وص نالوا ن رد دو قوح هدو باڪس

 1 نالواعقاو هدنساذحو هرودو دتم هدروئسو دح كنه ناخ زت رادلا راوح و ربعق رشک



۸ 
 ص 0

 : 2 ۳ ”is peyt اتم یاب ( ۓنلبا ) ردیاب ںابنللا نب لیبش
 ۳3 ۰ وج ( :روشلبا ) ردراانج ی رود هود كک را زوم ولتماضخ هدنزو ذفئف |

 | | یدئوا , هو هدنسهد ام ردح ) ةردنلا ) یدئوا کد 1 رد, داسو هد زو

 ۱ قلب رب هدنب رو هدلپ مان سن هدنلایا زاوها هیعف كادو یض كيج ( روایدنج ) |

 روباش دنک هدایفا رفح بنک ردهداروا یربف تهاش مای رافسلا ن ب وقعب ردذآ ۱

 ریشدرا نب روناش ردموسیم هرزوا ینلوا یللا ة:دعاف كالو ناتسزوخو یہ مم
 ۱ هکر دیجافا امروخ هلوک رب صوص هی,مدب هی كهج ( ی ماتا ,) ر دیسان
 كب هدننزو رها هلیاف ( ریفاتلما ) ردا روهظ مک كب ندرلج انا راس یهو

 ۲ | ددروفنچ یدرفم هنسانعم هدام روبق رولوا شلاق ندفالسا هکرونید «ژربق یسا |
 هدن و رد هنسانعم مسو ظ 4 ردیط,قن لدم هدنزو رود ( رولا ( هدنزو روه

 1 دصف روحو لدسعب ملو رظاذا اروج روح هيلع راج لا رولوا یدعتم هللا للف 9

 لاقب نونوا یوم کو یخ درک ر ردة اص نر هیفتسم *4لدغتم ؛داج هکر دلباقم 3

 نیا روحو لاعاذا ىي _طلا نع راج لاقب و دسفلانع لامیا دصف دض نالف راج ۱

 فصو ةغلابموبو روند هراهسک فر دهه ندهداجو لادتعاو راکتس هکر ول دات ۱

 رولکهروج و هلنیتعحف رولک هروح ج راو رباچ یا روج لحر لاش ردردصااب |

 دوخا ردعج مسا هکزولک هزاجو ردهرزواآ سايق ربغ هک هیعف كواوو یم كيج ۱

 نورباچ یا ةراجو ةروج و ةروج موق لاقي ردهلیراسبتعا تعاج ردهراچ ىلصا |

۱ 
 یا تب تب یراجوه لو هنسانعم هاهو رواج ی هب وشموق ( رال )

 پوشت هنیدادماو داد یسی رب نکردیا للف کا ماظرپ هک روند همدآ لوشو یرواجم
 نشش هدادماو رظب نا نم هراجا یذلا وهو هراجوه لاقن هلوا شلیا نیماتو صیلخ

 لوقت رونید همدآ ندیا دادقتساو یربج یا یراجوه لوقت هنسانعم ربجم رونید همدآ ۱
 ۴ یکی رشیا یراجوه لوقت روند هنغاتروا ترا كمدآرب و ربجسملا یا راا راجا

 لاقن رونید هراچ هنلولاخ كجوز هک هتل روئوا قالطا هنجوز كنواخو هرات |
 رووا قالطا هنجرف كنروعو هتجوزو اهحوز یا هتراج یهو اهراج وه |
 | هتسانعم تسا رووا قالطا هتوکو رونلوا قالطا هغانوق نالوا بیر یسهفانسو |

 ۱ هدلالخوا رولوا ضئاح یتروع كلنيایعارب هک رید مجرتم رونید ید هراج هکهخن |
 ۱ ذخ وب و * هدک دلیا هدهاشم ی هرونم تلاح هلکیت ود هنت هیعاد كليا ناب رق

 هدراقعو كلم راجو ردلوقنم یکیدلیا ترمشام هب یاتحم در هید * راغا بنذب رالا

 تناعاو ددم هرکیدکپ هکرولوا قالطا هفیلحو رولوا قالطا هکی مش نالوا مساقم 1
 | ددفاضتم هدهدوکذم "یناعم ردنرابع ندنربره كرامدآ ندا نیب و دهع هرزوا كا ا
 1 ۱ تست هل مک كيج رولک ناریج یج ردلمعتسم هنسانعم نعم و رصاتو ۱



 2 ) و E لج را رزج لا ردهنسانعم قج۶ بوتود هرزوا یزرا
 دنلب و تخهو ظیلغ هرعجو یدنلوا کد هک رد هتسانفف رح هدننزو ردت

 | رولوا ردصم هرعجو روند هغلشاط تاک لوق ىلع رونید هنایق هايس نالوا

 ( رعج ) اهروداذا ةروعطا رعج لاش هنسانعم كلی رک د نشی روق د غو شفل هموک

 CE هغعلاب یراص ناقح زاق یر وقو ردیدآ هلق رب هدننزو

 كجاضا هک روند هغشغآ هلباه ( روا ) ردهتسانعم میظع عج هدننزو روهج
 یرلک دید کو ی ک قشرغا نالوا هدنس هیت كننک رد رداچ هوا شلو هنس هیت

 . هسدنغب موق لوش هدنزو .روفطف ( روپطبا ) روند. هتسهموک كنسي روق د شود

 ندناسنا شانلا دوهجو هلوا فرمقمو هلاوح هنفا رطا غوا كسک و ك هکروتید

 دهشو روهطا لوق اذه لاقب رد رهاج یج یک ساشلالح روند هیظع ءورک
 دع ینب روهجو روند هتناوا رفو مظعم كئيش رهو ساسلا لح یا ربهابا كاذ
 روند هبولاخ نالوا داون كام و هب رکو ردیدا قلشاط هرقرب هدندرو یعاج

 هعج اذا "یثلا رج لاقش رد هنسانعم تامردک رب هدشنزو هحرحد ( :رهطا )

 قافاربط هح وا بوردک رب قاربط هن رزوا ناه بویلبا اوص یرارمو رقو

 5 تیدح هنمو حراشلا لاق هنطب مو بازنلا هیلع مجاذا ربقلا رج لاقب رد هتسانعب

 . | بارلا هیلع اوعجا یا [ هربقاو رهج لاقف لحر نفد دهش هنا ] ةحلط نب یسوم

 | دوصتمو ديفم هعماس بویلپ وس فرط رب لربخ رب هرهجو هو 3 هوریطن الو
 مک و فرطب هربخا اذا ربطا هيلع رهج لاش ردهنسانعم كلتا م م ک ینفرط نالوا

 كلەنس جوا لوق لع رددآ رکسم بارش عون رب هلئتسن یاپ ( یروهجنا ) دارلا
 | ثنا بنعلا ذیبوا رکسلا پارشلا وهو اب روهج هاقسم لاقش روند هنارش مژوآ
 . هناسلوا كرت بولیدانباف هجلاق قصن یسهربسش مزوا هدنادرفم نینس ثالث هيلع |
 ۱ رو هد لوش هلیس هینب لعاف مس ۱(: هما ) ردموسم ويد رونلوا قالطا | ۱

 تناک اذآ :ربم فا لاقب هلوا یک دوو يصص ییکرتو هیت يک یخی موق | ۱

 هیسک رب هدشزو CE ) رهمجلا ) لمرا روج رناک یتمی قلا لخادم

 اتیلع نالف رمح لاش رد هنسانعم قلوا هلاوح بودا قلزاو رپ الو ةد رک 9

 ردهدلب رب هدننیب ناجرج هللا دابآ رسا هلاک كيج ( هرانج ) لواطتاذا

 ريبعت یرب نه رح 13 روند ب یک 8 هب راو یادش هدش زو روت ) رونلا

 روند ههود كک را نامر دو یتړا هدننزو دعقم ها هد ویا رتل ) رولوا

 | ةدعج رینج و روند هنسن روا كن وق یوطو روند هیسک ةماقلا ربصق دودوب و

 کک NLS هیت و رانج هلیسمدش كناب ( رابطا ردیسا یسرف تكسادم |

 ردندیماسا هدننزو راو رواد هنس دوان كنشوف یوط هد رنو هدننز ا



 E قلاف بوكوا قوم هدشرهم ر هدنس هکل وا ادعا و
 | انسا 4 رلشاط لقجو اولفقی/لو ودعلا ضراف اوسب-اذا شیجا رسا لاقب
 هدنزو لعفت ( ملا ) رااب یجتسا اذا لج لا رمنسا لاقب ردهتسانعم كابا
 یلاف هدشیمم رکسع رس هدادها ۀکلوا بوپقا تهجر هن زراید رک دوا

 | دونید هلادروخم هدننزو ربم ( رمجلا ) اورمه-ا ینعب شیابا رمح لاثب ردهنسانعم"
 | دوخای هنشدمو هرظ* رولوا ید ثنؤء ردرک ذموب و هاب راتعا لوا روع تل
 كرل“ ( ةرمعلا ) رد روغ اوا هکرونوا یاللطا ی رو 4 راتعارا

 هاد روح دوب هدننزو مرکم ( معما ( ردناکم مس ۱ روید هادو دوب

 لاقي ردهنسانعم قفلروخم هليا مت هدننزو لاعدا 1 راغجالا ) روند هنجاغا دوعو

 اهرخو یکی وک امرخ ( رومالاو ) هدنزو نامر ( راجا ) اب رها اذا معلاب جا
 یمطوذیذل و قآ رول وا هدنر دېت ك رلج اغا امر هکر ونید هب هنسن یرلکدید یسیپ

 ردهن- انهم تعاج وءو ؟ هدننزو باخت (رالبا) را رید ید للا مصش ھه ردي رق هدوس

 لاقي ردهنسانعم لجو به رولوا لاها هد هن ونو هدنلزو ین یراچ )

 | وند هنپ راهاکیعج كسان هدننزو ریما ( ریا ) مهعجاب یا اراجو یراج اؤاج
 روند هحاص شلروا هدنزو هنیفس ( : را ) ) مهعتجم یا موقلا رج اذه لاقي

 نو راقدلوا عاقجا عفوم رونلوا قالطا هرابنو ليل ( رمجانبا ) هنسانعم هريغض
 هدشسزو رب ز ( ربا ) نوچقبدلوا عئاو تاک او هراس رارید ریمس اننا هک هت

 هنج یاخ لوق ىلع ردیفیلح كراصنا ردندرد لها ریما نب ةجراخ ردندیماسا
 كراج ردربج دوخای یک ریج نالوا یعسا لقرب ردها هم یاخ دوخای ردها

 ردوي راج یعسا دوخای ردرپسخا نب ةرج دوخای ردهئراح یعسا دوخای یک یرغصم
 | نافع ( ثارج ) رددآ :كغاطرب هدننزو رطیبم ( ربما ) ردهجنراخوبا دوخآب
 نتمو بلص هدنن زو مرکم ( رمحاو ( هدننزو نسم ) رمحملا ) ردهدلب رب هدننزو

 ( رمجا معن : ) بلص یا راجو رم رفاح لاش رولوا فصو دنغن رط راوط نالوا

 من 5 ىم هلوڪ كان رلتر طح هسنع هلا یضر مظعا قوراف هذ ت زو نسم

 | (:روثلبا ) ىد بلوا بیفلت نوجکیدش ود هی رلشاط لقح ییوبن ده-ردقج هلوا
 | هنسانعم عو بارار واد هنسهعوک قاربط شل هدننزو هروهج هللا هثلثم یا

 | یواخ ( روحا ) ) ردظوملم قلوا توحم ندنرلهلک یرن رجبوب هک رد جزنم
 ||| دونلوا ربت قووق هک رود هثیش زغجو, شوب ىجا هدنزو روهج هللا همم
 | | دونید هککنالوا شوب جیا یک شماق هدننزو رفعج ( رغما ) هنسانعم فوجا
 | بویمهدا مادقا هلکلیا فوخ ندهنسن رب هدننزو هجرحد هلبا هم یاز ( ةرزطا)



 N E و و E 6 با

E2 قتت دا  

 13 2 fre ات یر

 رب و هدم رد هبض هللا سبع هک هرج کیا سپ یدلیا عولط هبض 7۳1 بو 5 3
 سن ىکا ۳ صلا :رج واو رد هيا هفاعف یادش هرج و رولوا هدنع هرج

 ا یسلدنالا ةرج یا ن رکب ونا و ۾ رج ن قیقش ن رهاع و رد نارع نب

 "یثلا رج لاقي ردهنسانعم كمردک رب هدننزو لیعفت ( ریمعلا ) ردندنثدعو
 ی سالالع موقلا رج یاش ردهنسانعم كکرب بواک هارارب سانو هعچ
 اذا ةأرلا ترج لاقي ردهنسانعم قلپوط هنسهسک | یتحاص نوتاخو اوعضناو

 رج لاق رد هنسانعم تیک E امرخ ندنجاغا ام رخو اهافقق اهرعش تعج

 وريڪ ندنسهکلوا نشد یرکسع غوبشاب و لخاا راج عطقاذا لجراا
 ضرایف مهسحادا شیلا دناقلا رج لاق رد هنسانعم قم موقیل | هدننیعم بویم رویلاض

 یناشا بابلا نم ارج مالا ىلع موقلارج لاقب ردهنسانعم كکرب بولک هیارا رپ
 رج لاش ردهنسانعم كم روي قر هیا رک تآ لیغافو یعایاو اوعطناو اوعمح اذا

 ثمرب و یشاط لقح هدر ± دوخاپ یزوک شتآ همدآ رب و دیقلاق بئواذا سرفلا

 رد ةهنسنانعم كلبا ق رطرب و هغ رالآ یمدآرب وارج هاطعا اذا ه رج لاش رد هنسانعم

 رءرج نانلوا یر هدانم ندج كسانم ینعی ین رانا هنم و هاحاذا االف رج لاق

 درط هلبا رلنآ یناطیش میلستلا هیلعو ابی مهاربا ترضح اریز ردذوخأم ندنوب
 شاط هناطیش ارب ز ردذوخام ندراجا نالوا هنسانعم عاسسما دوخاب یدلیا دیعسو

 ( رابجالا ) یدلیا رارف هلتعرس ندنک وا میهاربا ترضح نوعلم هدنراقدن[

 موقلا رجا لا رد هنسانعم كک رب بولک ار رب سان یندوب هلل سک كنه

 اذا ةأرملا ترجا لاق ردهنسانعم قاپوط هنس هسک یتحاص نوناخو او رج ینعج

 ع رسا اذا لحرا ا لاق رد هنسانعم كم رو هلاع سو اهاففق اهر عش تعج

 بثواذا سرفلا رجا لاقت اک كع روب قرهارچص تآ ارش و تلا

 یجاغآدوع هشت او ه رخ اذا ھو رجا لاقي رد هنسانعم قلروح ییهنسن رب و دیقلاق

 هدنرب قمرپ هابط كنمسق هودو اهأيه اذا أ رج رانلا رجا لاق ردهنسانعم قموق

 ربعلا رجا لاق ردهنسانعم قلوا زودب ود بوبلوا طوطخ .دنرلارا یرکک تالدا
 یرادقم كزامرخ هزات نالوا هدنرزوا ج اغاو هبیمالس نيب طخ الف هفخ یوتسا اذا |

 لخعلا رجا لاق ردهنسانعم كليا ا عج ینیمخ هرکصندکدلیا ریدقتو نيم _
 قلوا ناب بوین روک هرحا هک یآ یکی و اهصرخ عمشب بسح 3 اهص رخاذا

 لماشو ماع هبلج تلاحرب و لالهلا اهيف زتتسا اذا ةليللا ترجا لاقي رد هنسانعم _
 یرلنآ او هراغلیاو مهعاذا نالف یب سالا رجا لاش ردهنتسانعم قلوا

 ( رامجتسالا ) اهعجو اهرضا اذا لیلا رجا لاق رد هتسانعم قمردنارب بو

 هد صوضخ ر سان ید وت هلی وکس كيمو یعف كيج ( را ) ) ملهنش مو ودعلا



 ۱ E n دسر نوک هاصج روت ا

 | رج رولپآ راشاط هد رخ ینعی راج هچیقع كنب رب یرب ردهرج جوا هکر دید رفم |

 | دولوا رکذ بی رقنع هیعست هجو رونلوا ريبعت هبقعلا :رجو یطسو :رجو لوا |
 | راجو تارج ىج كنءرج هرزوا روکذمهحو ارب ز ردشلا هام .دارو شوم |

 | حوا ( برملا تارج ) ردبلاغ هدکسانم صوصخحم لعف تارج تيان رولک |

 | ید زوک هکروسید هنب روق شنآ هناد رب ایوکس كيمو یصف كيج ( را ۱

 | هرجو ةدقتلا رانلا ىارلا ىلع ملا قلا لاقی هي مک كيج رولک راجو تارمچ
 دوخاب نوح رک دنیا نازوس یک شنا ادعا رودوا قالطا ۶# قناری رفن كي |

 رج و هدقبلآ رالاک سراف شا یا ةر هرج لاق ردذوخأم ندنسانعم تیفج

 | لوف ىلع رارولوا ینغتسم ندنرهاطم یثان ندنرلاهشو تدش هوا می دوخ |

 | ددراردارب مال رلن و رد رال یق هبضو سراحو سبع لوق ىلع ردماع نی رک |
 1 یدلیا روهظ هرج هباد ج وا ندنح و هک ردا هدهاشم هدنساب ور یر هدناو ًامدقم ۱

 | جوزت هنسک ماندا هرکصندنآ ردپ رلیدنج روشملص كيرع رلتوب هکیدلبا دلوت سبه
 س ا ترس سس تست سس جت تی سس سست

a یک 4 %4 0 FC 2 

 i هداروب عیلاف هلا اذا هرکجا EER كلبا حاطاو
 ۳23 قالغ یمق یی هنباق كيل دیدن و نت ( رابللبا ) ردطلف
 روند هنآ ت لوف لع ا فیملا بارق روتید هباق یرلکدلیا مشو

 | هدننزو نانطب با ( رافلج ) رددآ ھل رب هدناهنصا هدنزو ناتطب ( رابلج ) |
 ردکی د ولسکوک لکردیب رعم ملک و ردرو صام ندنآ ملح ردیدآ 4 رف رب «دنساس# ورم

 ۱ یم۵وثم ران و غاب هک رد دآ هدلب ۳ هدنسیحا و ناع هدن زو رانلس ) رافال ( 8

 ۳ ( رانا ) رول والقثو بلج ندنآ هنسهریرجسیف نالوا هدزم هرم ءایشآ ۱

 ۱ ۱ HAY روند هنکیج را ا هکردپ رود یمراف اظ رانلک 4 رها فید دشم مالو یھ

 | زوک ردف ههلس رب هسنو بورپ وف ییسهاد ج وا نکیا رغصا زونه مدآ رب

 ۱ هک یربغ دوخاب دمر بحاص هدهبط بنک نکل ردندنصاوخ كمروک یسیشآ

۱ 

Sx: ۳۹ ک 

 ۱ هلی نعآ ییسهناد جت اقرب ندنس هغ شمالجتآ مدقم ندباتفآ ع ولط ینوک هبنش راه

 ردنوس ردب جو نم روک یمیضآ زوکح لد هب هلس ماتخ هست و بورا

 ینیص مج هروک هاب الح راش رد رج یعذح عج هنسانعم هدقعم رات روثت وا رعیعت

  agةدح ىلغ بوسیلوا مضنم هبهلسق رب و هدرفر الصا هکر وتلوا قالطا ۱

 هتشاط لقح هدرخ هرجو رووا قالطا هب هلسف نالوا یواح ی یراوس زویحوا

 | ون یسب رب و پمک نب ثرالا وب یرب و دا نب هبضوتب یرب ردنرابع ندهورک

 ۱ ثراح ندنشارف بودا جوزا یه رول نم هسک مات نادا ۳ بک هرکصندندم رب

 | ندنآ بوراو همدآ مان تب ر نب ضیغب هدعب ردیفارشا كن رلت وب هک یدلیا دل و

 بودپا



 زا سست سس جرج

 شنا لوالا بابا ناوک ا ا . لاقت قلوا عطقنمو ت
 ۱ مدآ رب و عسنا اذا "ىلا رفج لاقب ردهنسانعم قلالو و 7 و 1

 ۱ ۳ رفح لاق رد هنسانعم قلو تعسو هل فقر وق ینعب قم ةح ندضمو تاعرب |

 ) رافحالاو ( هدننزو لاسعتفا ( رافتحالا ( هنماحم و ارب ینعب ج رخ اذا نصرا نم

 تسس ندقعشآ قوج هبیشید روغپ هدرلن و هدننزو لیعنت ( ریفجلاو ) هدننزو لاعفا |
 | نم عطقنا اذا رفجو رفجاو لعفلا رفتجا لابش ردهنسانعم ق وا عطقنم بولوا

 باغاذا "ی ا رفحا لاش ردهنسانعم قلوا دیداب و بیا رافحاو باضلا

 یلتسود ها او عطقنا اذا ةأرملا نع .رفجا لاقي رد هنسانعم ناک ندعاج و
 كرو هعطقاذا هبحاص رفجا لاقب ردامتسم هنسانعم كليا كرت ینترایز بوسک

 أ

 هنالسرازواپ هدننزو ردیح ( رفیلا) ردرفدامو هدننزو رهوج ( رفوطا ) هراب ز
 كنکلم ناع تکلم یدنللا ل رفیح ردندیماسا رق حو هتسانعم رش ه ز رش روند

 اأ ديك هلترافس و همان ندنف ط یرلترضح ایاصلا لضفا هيلع ءایبالا ناطاس هکر دیعفا
 1 یدداربو موقرم "دی ور الب هدا یولیو هدناع هدند هنع هّلایض ر صاعلا نت و رع

| 

| 
۱ 

 .تش ةرضو یدشوا رب رشت هرلبدنک یرلدلایا هن تولوا مالسا هتفایفرش 4للادبع

 .ثعاب هنعطق كعاج يصفق كناف و كنیم ( : ةعلاو رفا )ردد هنيا رفیح

  عطقب ناک اذا رغم و رفجم 9 لاش یک هوهق برش تک رونید هیس قحهلوا

  یدسح هار هدننزو مظعم ( رفحا حاكننال ةر 2 موصلا مهلوق هنم و عاانع

 دار تریغتدق راصاذا رفح لجر لاقب رونید هب یشک نالوا یو دب هلغاوا ریغتم

 | نمو ) هلنبتخف ( ۵ رفجسو ) رک كنافو ی كيج ( لرفجنم ) هدسج
 ]| هلعف لاش ردکعد یروئوا ندنسو نویکنس کرد هنسانعم تلحا نم ( كن رفح
 | قش یسوف ( رفطا مدهنم ) ثرحانم یا كئرفح نم و كلرفح نمو كر نم

 | یارفلا مدهنم لحر لاش یدنلوا قالطا همدآ لقعلا مودسعم هلتسانم و ردکعد
 | هنباق یکعج كحاغآ ردزاج هلدم كفلا و هدننزو یرفک ( یرفلا ) هل لقعال

 روید هراهمشاو هرابپ وق هدننزو باتک ( رافلا ) روئلوا ربیعت قوق هکرزنید
 هرهقا ولوس كىو: ردیدآ وص رب هدندروت 2 ٠ ینب ژافحو ردیعج كرفچ

 (ةركملا ) ردیداوصرپ هدنایم دیف لا هیع رح هدنب زو رجا ) رفحالا ( رول وا

 لاقي ردن رابع ندکل وکنوا هکر د هنسانعم هحال احد هکر دب رغصم تكنظفل هرکج |

 | لاقب ردهنسانعم قلوا وکنوا | ( ركجلا) ةج اصلا یا ةركملا هذهام
 ردیدآ لجر رب هدننزو باتک ( راکچ ) ےلاذا ا عبارلا بایلانم ارس لزا کا

n: 1ماربا هدنعض یسلیا عیب ینلام نالوا هدندب همدآ رب هلی رسک كنه زمه (  | 



 كنسسهدوک رفجو رهشا عبرا غابوا شرکتساو مظع اذا لوالا بابلانم ارج
 دنر وم هدکشبکیا رووا قالطا هبیص نالوا ردا لکا ماعط بورابف یرنا
 شاط یسب رثا جو دعذلعا ةرعالا یهو :رفج هل مد ساسالاق لاق رود هرفح

 لاش رووا قالطا «ییوف نالوا شاروا یرادنمر, لوف لع شاشروا ها

 هر ندنسپحاو هنیدم رفحو ابن یرطوا وطن ۸ ارثب یاارفج اورفچ
 هباروا یرنکا هفلوا یکلتفح كاهاصی دیعس هداروا ردیدآ مض وم رب ءدنسديح ا

 صوصحم هنتعاج هرمن تب هدهکم هجو ردشلوا بالم هلا یرفج ندنج ورخ

 كس را وص رب هدندالبنافطفو ردیعا كیوصرب هدادروب تونو رددآ وقرا
 هدنآ نوک جافرب بوشود سرفراکا هکرددآ وص رب ( سرفلا رفج ) رددآ لح
 هدنز روم سرف هرکسندک دما بولآ وص ندنآ بویلوا ففاو هسک رب 48

 ردپدآ وص رب هدندروب یتعاجج سبعون ( مهلا رفج ) ردشلبا روهظ تسردو
 هدنسیحاو ء بح ( كالمالا رفح )ردوص ردندروب بالک نیرکپ ییاونب ( رعبلا رفج )
 لج نالوا یرادنزرف كن رازف رد هدنآ هکر دمش ومر ( :اپهلارفج ) ردعض وهرب

 جرم ردوصر هددرو لیفعونب ) دلبوخ ینب:رف> ) رليدنلوا لثق هشذح هللا
 کردیا باتک یکیا عماجو رةج هرزوا ینیدلوا موسم هدام راول بک کرد
 رد هیت ثعاب یرلک دلیا ب باک هرفحا دلج راید روی فیلأت ههح و آم لع ماما

 رفه-الاتن رد هنسانعم رفج هدرلنوب هدننزو لعفت ( رفجلاو ) ( رافجسالا ) یهتنا
 وج رونید هنیرجاتنکوک هدنلزو هرفح ( ةرفلبا ) رنج یم رم ءاغلادلو
 هدنلکش روقحو روند هرب نردشواف یرلناپ ییا هلانراف لوق لع هنسانعم یر

 ثیدح هنمو ج راشلا لاق رد رافح ی روئید هش زا نالوا یم کد بول وا مس

ARASةعساولا ةرفطا یا ةرفج مج یهو [ رافلا  

 ۳ رفلا مظع سرف لاق روت وا قالطا هنلب كنمسق تآ سرفلا ةرقجو :ردتسلا

 هدنمصب هرفجو هلرمک كيج رولک راجو یک فرغ رولک رفج ییج هطسو یا
 ردشل وا عفاو ممطع ثنجرب رد دهع هب وما هک هدنخم را شق 2 : هدنآ ا عضوم رب

 ىع 3 ماع ىرفلا ىدراضظعلا نایح نب رقعج ند همه هارف رک او

 هدننزو  مرکم ( رفحا ) یدلوا تان اك | هلکلیا دلو هد هروزم ةن

 عساو یازفجم شرف لاش روند هیاویح راشو ۹ نالوا عساوو قوح ینلاتروا ۰

 بولوا ندب رد زکلاپ هکر ۈنید هنشک رت قوا لوش هدننزو ريما ( ريقملا ) ةرغملا
 ریغلا الع لوقت روند هنایاوا یس رد بولوا ندجاغآ لوق لع هیلوا ج اغآ :دنآ

 ریفجو امف دولجال بشخنموا ايف بشخال دولجنم ةبعج وهو ريفا عقبنا لبق
 هذن اضف نی رحم هدن زو زب ز ( ریفح ) ردیدآ عضومرب هدنس هیحات هب رم

 رذ هره رپ



 رودوب لوشو رونید هشارتان نالوا 3 لوک ا لوق ىلع هیسکم 2 یوخدیو | -
 یک روک هلفا کو فال بودبا رخافت هيا هنسن نایلوا هدنسهدهع هک روند هبیشک |[

 ۱ تو | هدنع سیلاب عشتنم ریصق یا یرظعج لجر لاقب هلوا رلفوپ یاوه
 ههدآ خب کیس و لقعلا لیلقو ردفدارم هدربخا یانعم هللا یرظعج هلا رسک كيج

 ریوط نیک رغص بولوا صیرح هماعط یک توک لک ( راظتعلا ) روت
 نامزیدو یربا یسهشحو pr هرش یا راظنعح لحر لاق رود هصخ نالوا

 رد هنسانعم راظنعج هدننزو لج رفس ( رظنعطا ) روند هیسک نابنیاو لوک | نالوا
 كلب رغآ رغآ هسک نالوا هک را "یطب یکم دآ نامشش هدننزو هج رحد ( ةرظعطا )

  لقاش اذا ةرظعللا مس لاقیو ایطب ىس اذا لحرلا رظعح لاش ردهنتسانعم

 لوورف اذا لجرلا رظعج لاق ردهنسانعم قججاف بوریو هقرا هرظعحو هیعسق
 نکرروب هلغلوا كوپ كب یجق هک روند همدآ لوش هدننزو رفعج ( رظعلا ) اریدم

 هلوا ردیا كيرح ینرافانیق یندو یک ینیدلاص هنوا یرب یتغریوف ینزیق نامارف
 هلک كيج ( راظعلا ) اهکرح یثم اذا تسالا مط یا ارظعج تیر لوقت

 ( رفعلبا ) ظیلغ ریصق یا راظعج لجر لاقب رونید هرودوب نالوا نوغوپ یسهدوک
 هلکشد هدهفمریا نالوا مساوو ویو هنسانعم ریغص رهن رونید هفمریا تجوک هاف
 .كحوک یرلکدد لودح لوق ېلع هغمریا نالوا ولطب وط هلاوصو رولوا نددادضا

 1 لع | رفعح او مهلوق هنم و ح راشلا لاق ردیعا كن رد هل رب بالکن رفعج

 رپلاو حاولا رییکلا اذکو رغصلا را ةرزغ هقاب لع یا رفعح ق رفع>

 هفیلخ لکوتم هک ردیسا یصقرب هلتسن یای ( یرفعلا ) لودلعا قوفوا ن الا
 هی رفعحو رد هل زب هددادغر 1 هی رفعطا ۱ یدیشلیا اس هدنس رق هبصق ما یار نه رس

 ییا هدنراید صم ةا دابلا ةي رفعح و هلع كەم نيسو یف كلادوشد

 لد یکی رک. سید نک یدنک ج ا كکرا هدنزو هح رحد (ةرمعطا ۱ رد هن رق

 راش ییدلیا دصق ییسم اق بورصا دوخاب هرزوا كشا یشد بوروش واد بوط

 «ريمارجو هسفن عج اذا راج لا ربعج لاقي رد هنسانعم قلاص بولیآ هرزوا كشا

 4 یزوف لو هدنزو رفح ) رفطحا ( همدک دارا اذا اهربغوا دناعلا لع لج 3

 هرفجو هلک كج رولک رافحو رافجا ييج روند هبیزوق نالوا غلاب هفلیآ |
 هلّرابع زعلا دالوانم یرهوحو ءاشلا دالوانم فوم هک رد حراش هلناعف رولک ۱
 ینا ردقفاوم هنلوق یرهوج یرثکا رلیدلیا فالتخا تغللها اریز ردشلیا دارا |[
 ءاشلادلو رفح لاق هنسانعم قمراو هب هئرک نانلوا رکذ یزوق زولوا ردصم رفجو ۱
 تب

 | ددندیماسا رفعجو رونلوا قالطا هیهقا ولدوس كبو رونید هننالوا هجهدایز نداچ

 نت ا 1 ترد لوق لع هیلیا دابتعا هلن وا بولیسک نددم هلکش هبنکشا بوت وی هک رونید



 | رولوا برش هدنش ەم كا لاطبا یمالکو بیذکت یدآرب لو رامج ییعا
 مف هکناریز ردک«د عبشاپ هل سیثلاک ینوک رد بطاح سا 46 لوف رامج یسب

 یمهک ینبعو ردلاد هستفاح كماکم مالک نالوا قیدصت لباق رولوا قحا كي
 لالي یھب اهدسؤااذا مةلا بئ ذلا ثاو لاش رد مشاحما ندنیهنالوا هنساتهداسفا

 یعور + 6 ردندلاشا كاذک رولوا هدنلأم هللا افلا دافرب ینس مهدوک 4 لزوض"
 *هرارفو للد هتسک قف روق رد هبطاحمسما ی

 لضرب صوص هتعاج مراد نب لا دبعون كلك هن عاج 39 ,دننزو روا
 یک و نویف هدقدردل وط وص روم یرلنآ هک ردسیجا رب یک هعئصم كس ربا ۱

 هدننزو روبز ( رورعلبا ) ررولوا لابلا غ رافو نما هدنصوس- یروص كم

 هارسک كج ( ناره-وبا ) رونید هبامرخ رکو یترکو رددآ كجو كجوکر ا
 اربا ) ردینس هینک كنشوق لانرف ( نارمجما) ردیسهبنک كجو قو ق

 یفاش ماما نکل راردا ددسشم ییارو هروسکم ینیع هک رولوا ءاکو هبرسنک كیج ا "
 نالوا هبللم ءایهلا عج ردیدآ مضومرب هدنیب فثاط هلاهکم ردشكبا هئطع ید |

 هب الا [ اهلرغ تضقن ىلا اونوکتالو ] هلابذیعتسز ردامس قل دعس تش هطیر |
 تقام هلکلیا ضقن هدعب بو ریک | یکلپا ا:اد ردهطیر هروب نم دارم ندنسهعیرک |

 ردب دآ عضومرب هقشب ندنسهیحان هیداب هدنل وا قا رع ضرا هلارعجو یدیشاوا لش |

 كالمرب ینعب لیفرب ندنع لایفا نانلوا ربع ءاوذا هدشنزو نافع ( نارمجوذ ) |
 رده ربع یوم رونید هیشک هم اقلا مصق رودو هدننزو رفعج ( ریعلا ( رديقل

 هيل وا مک یوواو بولوا هصق یزراودو نیلاق هک رونید هبهطاوق لوثو
 دوا لوئسم هرج ذعلق هدنضارو تارف هک رددآ لرز دریم خي ره و

 ردهنسانعم قلاچ هرب یدآرب هدننزو هجرحد ( :رعلا ) ردشفلوا تن هتیدنک
 نالوا مادنادیو تفلخد رولوا مسا كلذک هربعجو هعرس اذا هریععق هبرمخ لاق

 ( ةرثعلبا ) رونید هنوناخ نالوا رکذ دو ( ةبربعطا ) روند هنواخ رودو
 هعج اذا عاتلا رثعج لاق ردهنسانعم ثمردکرب هدننزو هج رحد هللا هثلثم یاب
 هلل لوش ردهدنزو هبط رط ردیعج كنءرععج هدننزو رحاضح ( رحاعلا )

 نکردپا محط ینسهلوقم لچرو هريش بوزود هلرلتروص نوک انوک ندریج هک رونید |
 رودوب هدننزو رفعج ( ردعلبا ) راردبا لکا ءرکسندفدنلوا محط ریارب بوقارب هنجتا ||"

 هنتعاج سوالانب كلام نب ةصونب هدننززو هردانب ) ةرداعلا ) روند هبیشک دقهاتوک

 هیسک نابنیاو لوک | هدننزو یرقعج هللا همم لاذ ( یرذعلا ) روتوا قالطا

 ۱ د رد یني ظیلغو ظف هدشزو یرذعج هلا همهم ىا ( یرظعیا ) رو و



 فالتخالا ىلع هکردهنسانعم رمج یدوب ( ةعالبا ) "یرخ اذا ثلاثابابلا نم[
 رو دعقم ( رجلا ) رونید هنسقلح رد لوق لع هردو روند ه2 روکذلا ال

 7 ا یبط تسوب هدننزو حابصم ( راععلا ) هدعقم یا: مغ برض لاش رو |
 ٠ اإ لحر لاق هلتسانم قلوا تخم یالضف روللوا قالطا همدآ نالوا ریشکو بلاغ

 || نلسرتروناچ یحجرب یک رعج هدننزو لاعفنا ( راعمالا ) تعط سی رثک اذا راعحم /
 اود عن وک:مدننزو.مادوومب ( .ارعلنا ) رمح غم بالا مھ ناف رد

 .ببس ردسقل كتعاجح ربع اب ندنسهلسق م ییعی رینعلب ءارعجو هنسانعم تسا

 بودا لواح ىلج عضو نامز تكنوناخ مان ععنم تنب هغد ندرلن آ هکردوب بیقلت
 زلنظ یساضاقت لاهسا یتسیروب تدالو هلغما رغوا ید هلاهسا اع هدلالخ لوا
 نیمه هلکلیا ارحا ینبکح ندرب یزوب کیا بودیا هوغق هروقج رو تعرس لار
 هاف رعبا رغفی له هاتنهاپ هنسهمن بولک هرداچو مایق هلیشایق مدلیا ييط عفد

 لاقتا هبهدام هلغلوا هلقاع یسهمن هدکدلیا هانکتسا ود یراچآ ینرغآ طناغ ینعپ

 اا ندروقح لوا بوقلاق وید ررغاچ هلی ,ینردب هکلب لکد قجا یزغآ یلب بودیا

 9 ۲ هموقرمو رلیدلیا قالطا ءارعج هروب تعاج یبماکا یدروتک بولآ ینجوج
 تسا روند نوک دو هدنضزو یمز ( یرعطا ) ردم برض هدتهالب هغد

 | تانلوا تبسن هبکی امورفو مؤل هکردندننالک مانشدو بس برعلانیب یرهجو هنساتعم

 ِ . ولفرط کیا ینرب قجوج کیا هکردبدآ بعلرب صوصحم هلافطاو رووا هوفت هیسک
 ]| هدنرد كنسف كا هلیسهینب هش ( نان رعالما ) راردسیک بورتوک هرزوا یرلا
 "| دونلوا ربعت قحای کیا هدنم-ق تآ هک رونید هنعضوم درلکک ولفرط ییا نالوا

 اار ینیذروا یتغریوق هوا یرب ندنشاب یرلقلیوا وافرط.ییا كف تاو

 هننراجوا كن رلکک ج وب ولذرط ییا لوق یلع ردقجهلوا جاپ هن هک روند
  ردفلتح رببعتو دح لأم رولوا فرم هرزوا یرلقلیوا بولوا كسموت هک رونید
 هدیشزو باتک ( راعلا ) هبذاپمضم اهو هبنرعاجق هشاد یوک ساسالاق لاق

 هبا لوشو رولیصاب هنیراهرعاج نالوا رکذ كن هک رد مما افعو غاد هیوکرب

 هدهسئط جوارب راردا دن هثلب نوعا كماشود كمدآ نکحوص ند ویف هکر وید

 | مدآ نکح وص ند ويف هدننزو لعفت ( رععلا ) رولوا هدنلا تمدآرپ دوخاب ط ورم

 2 ٠ دطسو دش اذا قتسلا رع لاقي ردهتسانعم قفلغإ ىيا روزم ییدید راعج هنلب |

 || کیدتیارب هدهدوک كراعج رونرم هدشنزو هدع ( ةرعللا ) ئیلا عقب ال راعم لاب |

 | ددیح ( رعیج ) رولوا قآ كيو یریا یسهناد هک رونید هبهبرا عونربو رونید هرا |
 ٠ زا یشید هدنژو رفعح ( روعج ماو راعج ماو ) هدننزو ماطق ( زاعحو ) هدننزو |

 ٠ ر دوخاب * راعج یسب * لاثمالامو نوچغیدلوا رشک یرعج وللوا قالطا هنالترص
 ۱ ۲ سس
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 هی تک
 ۳ 1 ny درو رس ریاف و هردص نشخ اذا حب ازا بابا نم امنج ۳
 "و وشد همدآ نالوا هجو ربآ ندااها بویلماغخا 1 ھا زود دوب هدنزو |

 هوش نالوا شراب رس هش رام شعب هکوک ردمسا هد زو هد ( ةا ) | ۱

 یردص یف هنوشخ یا رشح د رها نم ییناصا ل ون روند هفان وف وب نالوا هدسو

 | لجرا مشج لا رولوا ردصم یک روک ذم ہشج هداعمو ینوص ف ةطلغو
 | یاضم ( رولا ) هلوص ظافو هردص نشخ اذا روشج وهف لوهعلا ,اب ىلع

 اذا روشج رعب لاقب روید همود یلکرسکوا نوغ وب كيو ردلومام مسا ندروبرم
 ردا ص ندندنلل مثع نالوا رکذ هدننزو رجا ( مش-الا ) فاج لامس هب راص

 «ا رج روید هارمشح هدوم روند هبیشکنالوا تظاف هدنسسو تنوشح هد ردص

 یثج لاقب ردهنسانعم قلجآ یرب كط بوکوس قفش هدننزو دوعق ( روشلبا ) یک |
 ثكمتعا قتفو حابص افلطم ( ب یا ) علط اذا لوالا بابلا نم اروشج خصلا أ

 نکل زدد صم هح رک ردهنسانعم كمحغا هدنمد حایص یندوس هود دهصاخ لوق لع !

 فضا هرشاجو ردیعا نوناخرو ردیدآ هاسف ر هب سشاج و نزلوا فرصت لعف هد[ | ۱

 هدننزو ربما ( ریش لا ) رد,دآ ماعط هنوکر و رولوا قالطا هتفو رعسو هتفو راب ا
 روند هشکرت نالوا ندبرد مشحو یدنلوا رک ذ هکر وئید همدآ نلماشخا هدا |

 هیحاصقلرباچ قج هیلئوا یسیفلیا تآ هدننزو ناتک ( راشلما ) روند هلاوح ویو |

۱ 

 رشح لحر لاق روند همدآ ۶ نا ایت نذیاها ةدنازو مطعما( شما ) رود

 لیخ لاق روند هنسیروس ثآ نالیرقح هریاچ هدننزو همظسم ( ةرشبلا ) برغم یا |
 ردیسا كنيردب ىلعلا راوس ندنیادحم هدننزو ثدحم ( رشعلا ) ةيعرم یا ةرشحم |

 لوش هدننزو ربتم ( رشعلا ) ردیسهبنک كنهسک ییا هدننزو رشح ( مشلبا وا ) |
 دوس هدننزو رشح مشج كنبرهوجو هلوا زاراوص ناویح هدن آ هکروتید هضوح |
 خو يا فتکک مشج بطو لاقب هنم و ردهنسانعم قلوا ولساب ولریک یولط |

 هدباب وب فلوم هکرید حراش ردوا هللا دلمجم یاح نالوا باوص ردفصتم لوق
 ظیلغتو فیزت یوفرم هسیا تغل ذعا رئاسو ینادیم ردشلیا دیلقن یناببصا رح ق

 همه یاظ ( رتظجلا ) یبنا رلیدلیا صیصت ود ردقلوا هيج نالوا باوصو |
 اوک هکروند هینک نالوا هدامآ هفلوا رک یک همدآرب هدننزو رغشقم ها هرنهو

 كناک كرش ادعم یا ارئظحم كلام لوقت هلوا رروط بولیکید نوعا كليا مش یاقلا |

 هکر وند هنسب روق سج نالف هدربد لوکس ثيعو یعف كيج 2 ۹-۳ ( بصح

 روند هنس رواج یحجتری ره یحاص بلخو هجب لوق ىلع روتلوا رییعت قادلتح / :

E۱ هوج یا هرعجش بلذلاو هرعجب لا یر لاش ردروعج چچ ودر هدصلاب دین ویو |  
 | ]| ارعج مبضلارهج لاقب هنسانعم كسرت رواج جر, ردلنصا"هکرولوا ردضم رو

۱9| 



 فو هان نوروزی ( ة اما اوکس ا ۱

 . ثوقدمدآرب هد زو لیعش ( ریسخلا ) هیيضامیا یاهو و ةر هقا لاقت رول وا ۱ 1 1

 | كيج (نیسح ) هعجشاذا االف رج لاقب ردهنسانعم كمردنلریلد هلکمربو باق ۱ 5"

 . لع ین یسوم هدننزو روفیط ( روسج ) ردبدآ هب رقرپ هدنساضق قشمد هل رسک

 دوخای ردهلا مهم یا لوف لیع زدیمسا كمالغ ییدلیا لتف مالسلا هیلعو انس

 وسا عیج ارز ردلف قبس یظفل یسوم هکر بد ا راش زد ر وترنح دوخای ردروٌلجب

 یس هصق هک عن 5دا هرزوا قملوا یمسا مالغ قیدلیا للتف ید اات وی

 یک ن هدشزو لات ا یهسا ردح ورشه هدنیبم نار

 عفرو لواطتاذا لجرلا ا لاق رد هتسانعم قم وط یرقو نشا ندکلنیدوخاپ

 لاقي ردهنسانعم كجا مادقاو شا رح هب هنسن دیدش رپ هل راهظا كلربلد و ا رک هما

 قعانوا بودرید هوا یر ینکد هلدصق قم روا همدآرو انا اذا هيلع سا

 لیجهدنزو ریز (سسلماما )ا هل رحم اذا اضعلاب نالفل نا لاقب ردا
 دیس همننک یش ادن رف رف راکت مات هنیشب نالوا یسهفوشعم كفو هم صك ما یرذع

 هنماوق نالوا سوسح كنسهفح ندنف طهفرا كناسنا هدننزو روفصع ( روا )

 (رنفلبا ) هتخنو هرهظ ماوق یاهروسج نسحااملاق روند هلادتعاو تثیه نحو ا 1
 باودلارشح لاقش رد هنسانعم قم رقح هغالئوا نوحا قمالئوا یراوط هدننزو سن

 كەوا یسهفاط یودب سوروس تاو نع رل اهجرخا اذا لوالا بابلآنم ارش

 اهاعرف اهارناذا لیخارمشج لاقرد هنسانعم قعالتواهدقلاروا ناه بو رقح هنکوا

 حح ) هکرت ادا فلا نه لاق رد هتسانعف تكلا كرت نان و ا

 رشجو باودلا سئح لاقب ردفدارم هدنلات و لوا یانعم هلا مش هدننزو لیعفت

 ) صشطا 3 دع رف اذا ءان الآ رح لاش و د كس انف قفلاش و یاقو رشح عع ىلا

 | هبدوا ردهک بونالتوا هدناس کود دیشاومو باود ىع هلام لوش هلنییعف
 ] لا دودو لسیلاب لها ىلا مجربال هناکمق عرب راص اذا سشج لام لاقت ۳
 .اوناک اذا ارمشح اوصصا لای روند هتعاجو موق ناک هوا بویلماشخا هدنان
 شاط هکرونید هراقچلاب نالوا هدرعش لحاسو منیب ىلا نوجربال ینعی لبالا عم نوت

 "ردصم هدروبزم یانعم :i ا رول وا ما هن وکو ۳ یرصق

 رعاك س. و هنیط نشخ اذا عیارلا بابلا نم ارمشج لحاسلا مثح لاقي رولوا

 زونید هراد ربس نشد ی راو ةنسانعف بع لخر روند هفدآ نکرا رح

 رەئ قوغوص س کوک رولوا ردصم رشح و اهل وش یا میب را یشج یضناام لاقت ۱

 ری اسم یکسان قفل وغوب بونلتظلغ سسو بونلتنوشخ هل بس هم یک |

1 
۱ 
1 ] 

 زور ور دلم كل وم ر حراش را هل وا شات ادب دوحوو تن وشح یک
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 تیغ« وراداو ثیود یرلتاهدخو تا4 كرنا راسو دلت دا دورو ند رلف ط

 ردفورمم یربزک لغو یریزک یوک رردپا رعت ریزک «هنرلتالو لوطاا الام هیلبا
 هلا هفوکو مشومرپهدهسما# هدننزو هفرغ ( :ررج ) ردي رعم یسراف برک ریزجو
 روبع هاش هوا ندنرزوا ژیکر ىه كيج ( مسا ) رددآ هردر هد دیف
 فا وم هحرک ردروسجو زد جا ی رود وا رەت یریک روید هک قح هث وا

 ندخاط لرک ردقاطم هدلامسا مج نکل ردشایا فی مت هللا مسج ید یو رق
 عافتر او ماکحا هدنموهفم كنء طافو نوسل وا كسکو ك درکو زود د کو نر هو

 یرلفدروفهدزوا هلوط رمئاللردصوس# هننالواكسکو ول رکن دشاط هلفا وا رم

 یربک لوپ یه رطنفو كجوک یمسج یرشغزو رغد هرطنف پوند مچ هیرک
 هلالوا ىنبم هلعفرو عضوو ذانعأا ندحاولاو بشخ هداهفف فرعو ردشاءا ریش هل
 هبا ۳ رول وا قالطا هرطنف هناثوا زا ما اعوش وم لذ رحاو رهو سج

 یوم دونلوا قالطا هود نالوا لکیهلا میلظع ( سیجو ) ردحو رشم هد هباده

 كکرا نوزوا دوای كلشیاو رولوا قالطا همدآ رداسپب دنابالابو هللاه ردءمسح
 هعاضقجو رووا قالطا هناویحو نانا ولتاضض اقلطمو روثواقالطا هبءود
 برا نب سسحو هللا م“ ن رسجو هلع ن مسح و ردیدآ تعاجرب ندنس 4ق

 سچو ییراحلا مسج وباو ردلیخف كيج یسج ردندبع لاجر هک میت نب ممجو

 نب محو نسح نب مسجو دقرف نی مسجو نارهز نب مسج یدسیفحو بهو نب
 نالوا باوص نکل ردیلوق نیئدم ضعب هک هتل ردهبسک كرلهج یدارلا ها دبع
 ند هشلاع ترنج ردنبداق هندجم رب هجاجد تش هرج و رد ليعف كيج هدرلز و

 لج رلاقب رونید هرداهب دنلبالاب ېک سنج هدننزو روبص( روسلبا ) ردشلبا تیاور
 ردذوخأم ندهیآ تراسح هکرونید دمدآ مادقمو راد و لیوط عابس یا روسح

 ( دوسلبا ) ردیعج كنسهلک روسج هنبتضو هيلوكس كيسو ىم كيج ( سجا )
 رد ةي انعم كلا اكر ىنعشا ههقانروفپ هدنزو همارک ( :راسلباو ) هدزو دوعق
 ذفال مدآربو بارذلا كرت اذا لوالا پابلانم ةراسحو اروسح للعلا ميج لاق

 رزدلاص اک | بویففاص یازوک ندهنسنرب ھةاوا ولکر وب هکر د هنساعم قلوا رادو
 یابای ینعب كلبا هزافم عطقو ذفنو یضماذا لجرلا مسج لاقت ردترابع ندقاوا

 اهتربعاذا :زاضلا باکرلا ترج لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمك بوک یک یربک
 ( راستجالا ) اممج دقعاذا لجرلا رج لاق ردهتسانعم قمروق یربک هرب رب و
 تّرستجا لاقب ردهنسانعم كجك بوک یک یرک نابای یخدو هدنزو لاعتفا
 هنسانعم تک بولاص یک یربک هدنزوبایرد یکو ایت رت ینعع ةزافلا پاکرلآ
 هنربعاذ|ساسالاق لاق هتضاخو هکر اذا رصلا ةنیفسلا ترمتجا لاقي ردات

 دلتا

 ن ا د ك
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 ۳ کلا نم ادا( ءارضلا ةرزطا ) روتید یرزج هدتسن اک او ردشلبا

 را هدزاکن و مار و ۵ هرز و روید یربزرح هدنتس كيوب رد هیمست

 قلخ سادناو ردرلهاش القتسم قرره ردلکد داقنم هرکیدکی ردراو هاش ییا هدنآ

 راردیا دارم یندالب هللا دبع ,نیدهاجم هدنسیقش سلدنا رهسلیا قالطا هرز
 هدسلدنا هدنزو رفز ( رکش ةربزج ) ردعض وم کیا هدمصم ضرا ( بهذلا ةريرح )

 لاله هلجد رېن یتساضف هکردهدلبررب هدنسیلاش .لصوم ( رع نا ةر رج ) ردهدلب رپ
 زاید ( سصن ینب ؛ریزج ) ردتلاپارب هدیرغم ( كرش ةر رج ) ردشلبا هطاحا هدیه

 هر زجو ردهیحات رب هدننب هبردنکسا هللا رم ( اینسوق ةرب رج ) ردنلایارب هدرصم

 یفارطا هدقدشاط لی رددآ هح رپ هدریعم طاطسف و رددآ عضوم رب هدهماع

 ع افرش هدایفا رغ» بک و رد دعم ندد هکر د چی رد رابع ندض را

 دامناو هک اوف شانحا نالوا هیرغو هیقرش لدعا "یماوهاو تیظا تیاقب
 راهطآ ورول وا تبات سغ و ع رزالب هدا روا تاب وبح لاو راه زاو نیحایر عاواو

 را۰ رنجو را٠ نحو ردیسا هکر وتو دیسک امر = هدشزو باتک ( رازلبا ) ردهدلبرپ

 ززج لاق رد هنسانعم تک ام و رخ رول وا ردصم یک ر زج ليف كيج

 لعافت ( رزادلا ) همرصاذا لوالاو یاثلا بابلا نم ارا: رحو ارارحو اررح للا

 لاتقلاق اور زنحا لاق را هدا كر نوح ا تفایض هرويطو شوحو هدنادیم یراهشال |

 قارع ىع داوس لها هدننزو ریما ( ریزطا ) عابسل ارزج مهوکرت اذا او رزجتو

 یرلاغ [یوکو لاو ه اب او دا تلف ما کز وند تن ا

 تاب یزاتما ندنفا رطا هلتهح تراضت و تفاطل نکل ردلک د لماع هلا وص هچرک

 | تالوا طاح هلا مزلق رح اب عو دنه رح ابون-و رددنه رح یسهوا کم

 ۳ / ردشل وا فاضم هرلن آ هلغل وا ب صع یناکس هلج EEE ه رب رح 2

  هدنسب تئاج .تطیحم رع رلود ید تاداعسارازحاک او ( تا دلا ا رار )
 ییارترایدلیا رابتعا نداروا یدالب لوط دیم میت لها هکر دنرابع ندهرب رخ تلا

 ۶ تو و هداروا راذل وا رب رفت قیر هک ردب راک دتا ریبعت یرلهطا هیراتقالاح
 هدیرغمآ( یانغرم ینبربازج ) ردشلبا ت تنش ندا روا شوق یرلکدد هب رانف راردیک

EAN INP 
7 Ct ی بوت 

 ۱ ۵1 اه رص برملا ةر ) رولاف هدنورط دما ةد 6 روا ها را
 | ندغالوط دوخای ردهکلوا ندا هطاحا تارف و هلحد رب ندفرط رو ماش رحم

 ۱ نالوا دود رد هقأ رع هرو لد ده دید اط عو ردق هم اش فا رطا ندنبآ

 | هدتننزو لاعتفا ( را رجالا ) اماشتاذا ارزاج لاق رد هنسانعم تمشکوس هدننزو |
 ۱2۸ زر دهتسانعم كليا لاتقو كبر روا تدش تیاقب هدننزو لوق
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 | نفاس لاپ ندنناوف یرآو رد هفلاپم هنسانعم لعاف HF قالطا هارد رزحو

 | عشرم ر هدهبداپ ررج و هاش ع نم راش اذ ۱ لسعلا رز لاش م ه:یسانعم

 هدننزو باتک رولک هنسانع رازج رزج و ردپدآ هیحان ر هدنداضق بلحو ردیدآ

 رولوا عطقنم و رزجم یدم كبوص ندنآ کروند هشرا لوش 4ه ( رزلپا )

 گر وئید ید هریزج رولپسک يدم كنابرد هدنآ هک ردشرا نالوا هرجا رغ دارم
 هکر دیم-ا لوک یایو یناتسب فورع رزجو رول وا ریعت هطمآ* دیکر ردرومش لکت آ |

 مدو یوم یعاجو ردم یون ردپ رعم یسراف رزک روثوا ریبعت ع.واه درک
 ردنفل هد هل مک كهج هدوو ردعفا ههراب شو وا یداض كنقرو ردم یسیح

 ثانعوم رد ینبم هنظومطم لوا نابسح هغلا عوب رونلوا قالطا هنوبف زوم« رزجو
 لوش رزجو ردیفل یدادنبلا دمع نب خاص ندلنافح هرزج و هلباه ردهررج ید رقم
 هد هیلهاچ راردبا عضو هربق نوما كم رویطو شوحو هکر ونید هتب)هراب تا

 تفایض هرویلهو شوحو هعسرو بویلرع و هود صوص رلثوا نادانو فایطم
 ۀقا لوق یلع هنسانعم ربعب رونید ه هود هدننزو روبص ( روزا ) یدا ردا

 ریعلا روزا فازم هلی رولک تارزجو رزجو راز یجب ردصوصم هیهروزج
 ثاهما هکیدلاف یدن وا هجر هنوک لوا هلکلیا مس د هلی رابع ةرو ما ةقالاب صاخ وا

 نکل ردیواسم قناو ر کد رونید هنهود قحهنل عوي رورح هرزوا یابی كم یاس

 ردشلبا صیصخم هبهقا قجهنلزعو راضعب ررید روزا تعر ردثنّوم رورچ ظفل
 لوق كفلوم رلیدلیا قالطا روزج یهود اقلطم هلیراتعا هيلا لوژیام راضعب و
 ردهرزح ید رفع رووا یالطا هدهرانویق قجهثوا ځذ روزح وردلقگ هد هنسیکیا

 ردهنسانعم كم ریو نویف ق هلرعو همدآرب هل رک كنه ( رازجالا ) هدنزو هر
 قاچ بولک یتقو قح هلل عو كنەودو اه هاش هاطعا اذا االف ررحا لاق

 لولح یرلمد ینافو كمدآ ریښو جذب نا هل ناح اذا ربعبلا رزجا لاقن ردهنسانعم

 یفو یسک كلام رخو توع نا هل ناح اذا شا رزجا لاقب ردلمتسم هنسانعع لا

 دادش ( رازلا ) همارص یا هراز ناح اذا لا ر.+۱ لاقت ردهنسانعم قاچ
 هدنزو هاتک ( ةرازلا ) هناصق هود هدننزو تیکس ( ررطاو ) «دننزو

 قح هنل رعو هود ردناکم مس | هدننزو سلجم ( ررحا ) روند هنتفرح ینلباصق هود

 هنند رکو هنیرلقایآ و هتي رللا او ننا عو هبط كيح ( ةرار رلا) روند هړپ

 ترچا ردذوخأم ندنوب لوا یانعم رونید هترجا نلیربو هاصقو رونلوا قالظا
 ةنم ندهزاف هکرونید ه هطآ هدننزوهیغس ( ةر زا ) نوچکیدل ریو هباصق لیاقف
 ردهدننچب هللا هللا هرحصب هک ردیمعا ڭضرارب هدنساضق هرصن هریزجو ردنرابع ندضرا

 هنا هکرد ربیک عضومزپ هدنفلارا تارف هلبا هلجد هدننزورون ةنیزخ ( روق ةريزج )

 كوب



  1 Eکات اوا قالطا و و ا هبل ) ا الا ۳

 لوش هیس هی هفلابم ( ةرارطا ) رونید هاچ نالوا ادیب ندنفرخ كنبوص لیس
 هتسهآ ةتسهآ و رغآ یرلتک رو ریس هلفلوا ناوا رف ك هکرولوآ فصو هرکه

  ۳۹ةرارج ةيتک لاقب راررنوک بوکج هلتوعص یداتعو هدع قوجا كب
 رب هرارحو برطا داتع رج رارح شیح سانسالا ی ناف ابن فک رسا رک

 و نفس فوت یدک وو كر هروس ینغر وق 2

 ۱ هدنس هکلوا زاوها هدمگ برقعو ردلنک هرشکدو رغصت هلکلیا دا را هدنیاونع

 رو ۳ < را ) ردیدآ e هد ههط) هرا رح و ردل اتو كب رول وا قوح

۳۷ 

 رونلوا رغبعت یس همد رک وصو یسهرب وص هک ردیدآ هريس فو رعم هاب رمسک ر

 ٠ ردیسا یف كن هسک مان مش د ن كلام ن هقارس ن نج را دبع هدننزو طم( ر ىلا )

 )ج با ) ردیدآ ىق كباهش نب ثراحلا نب ةبرتع هدننزو طحم هلديتخ# ( 7
 رج لاقب ردهنسانعم كلبا ددرت هدنزاغوب یزاوآ ی مسق هود هدننزو هرغ غ

 ER حو ردشلیا ریسه هرزوا هایم فل وم هب رجح یف هنوص ددر اذا ریعبلا

 ف هیص اذا ءالا ربا ین لاق ردبح وم یی ہنس ربح راح را كکود وص

 بارشلارح رج لاقت ردهتسانعم كفلسس ریجربح نکردا لوزا هزاغو وصو هقاح
 هرحرح لاق رد هنسانعم ثمر وحا وص هسرو همدآ ریو هقلح یف ینعی توص اذا

 اا با ر ود رو لر رخ ا ةفصلا كلت ىلع ءاقش اذا
 دنوق دوق هلصاف البو رحرح ىنعع ءالا رح رج و ریعبلا رج ۳ لاش ردفدآرم

 دادم اعرح دعرخ :اذا ءالآ رج ۳3 لاقي رد هتسانعم كمعا وص لرو ردنا

 . .لوق لع ردهنساتعم EE تودازوا ینفح كمدآرب هدننزو هلعافم ( ةراحا )

 | كيج ( دزلبا ) ءاناجوا هلطام اذا ةراجم هراج لاقب ردهنسانعم كللبا تیانج هیسکرپ

 ٠ كملکجو ریک هرکصندکدلک هلحاسوص هدقمرباو هدايرد یوکس كهمجم یازو یف
 مجر یادم دض یناثلا بابلا نم ارزج رکا رزج لاقب ردیلباقم دم هکر دهنسانعم |

 | بکر دشلواریقح ج زنم دوشم هده زلف رحم ردعولعم یدمو ررح كنايرد فلخ اذا

 "لا رق خادم یرهظاو یوقا نکل ردرلشابا طبر هباب سا نوک نوک هدایفارفج |
 RS یانعم هک رد هتسانعم 4 رحو ردطو سم هتکرح كسوایقوا |

 هرب وص و هعطق اذا لو الا نم قاپ دقو ییاثلا بابلا نم ار رح "یشلا رزج لاق
E 

 بضن اذإ اضیا نيروبزملا نيبابلا نم ارزج ءاملا رزج لاقب رد هنسانعم قاب پ س



 ۳ لوک e س ی a 7 هک رح قو هک ر

 هگربدج راش 5 زاب رم یا ة راج لبا لاق 4وا رولیکح 4 زرال و هکر وید هر ود

 | ثیدلا هنمو رولوا ندنلسف قفاد ءامو دیار هشيم هفلوا هتسانعم هرورجم ءراج

 هراچو امتمزابرحت اهن ال ةراج تیعس لماوملا یهو [ ةقدص :داذبا لبالا ق سیل ]
 ( ریراعا ) «الایا قبرطلا ىا :راچ ىلا تینا لوثت روئلوا قالطا هلوب ناراو هیوض

 راذع لرروک هح ها ندرال و هنشاب كهود هکر وند هيا لوش هدنزو رر

alsٌدب اصلا نا ثیدلا قو ح راشلا لاق روئوا قالطا هرالو و ردهدنس4 بم  

 [ رر باو رب رج نیب اولخ ] مالسلا هيلع ىنلا لاقف همامز هقادبع نب ررج اوع زات
 طفالا ر رجو ررجیا.ردشالوا همن هدرا هک ضعب هلا ریرجو همامز 4اوعد یا

 هراس نب سوا نب رپ رجو یربجا هلادبع نب ریرجو لبجلا رباج نب هفادبع نب ورجو

 قوا یراکدید زاج هدنعطس راانب ریکراک هدنزو درم ( رجلا ) ردندما رک باقا
 یرلک رد ناثلوا ر بعت لطاهو ها رک نمی ضراوع هکر ونید هکر بد یریا نانلوا رییعت

 هنسسوپق كوك ینعی ءاعسلا باب هاه ( ةرجلا ) رردبا عضو یروقرآ هنیرزوا كبآ

 یراکدید یسیشوا نامص هدیکرتو ناشکهک هدیسراف ینعب 2 ىلع روشید
 | یایروک « دنلکش لوب ندنعاقجا هیاه بک اوکه د رخ هدکلف ردضک هک روند هشاپ

 ۱ عضرمرب.دانم ( شبکلا رج ) یدنل وا قالطا نوهکیدلکح یضوط هفرطرب ردضاپ
 یض یدنک هک روند هحوص ییعی تیانحو بنذ هدننزو هنیفس ( ةریرطا ) ردیدآ

 ءربغ ىلع اذکو ۶ زر هغ ىلع رح لاق ردیا پذجو رج هنیرزوا ربغ دوخ

 یدیدسشت كنار و ىح كيج ( ارج نم ) ردهلوعفم ینعع هليعف ةيانجو اب یا
 (كنریرج نمو ) هلا هزمهو قیفت و دیدشت كنار كلذك ( كنارج نمو ) هلیفیقتو
 تلعف لوقت ردکعد یروتوا ندنسو نوهگنس هکردهنسانعم كجا نم هيف كيج
 بذسج و رج ثلجا نم یا كنريرج نمو ناففخم و كنارج نمو كارج نم كلذ
 ردهلبا مهم یاح هکروشوا داریا اعابنا هنظقل راح ( رالا ) ردذوخ ام ندنسانعم
 ناغیغاچو رددآ تاب ع ون ریو هدننزو داقرق ( راجرما ) راج راح "یشلا اذه لاقت

 ( ةراجرطا ) روید هنیزاوآ دعرو توصلا ربثک یاراجرج لبا لاق رونید هیهود

 | ریچرجو رونید هبءود ناغشاپ یخدوب هیرمسکدلرلهج ( رجرلبا ) رونبد هنمرکد هلياه
 | لاقب رونید هرهود ولتماخطو یریا هلیعف كيج ( رجارلبا ) رکذیس اک ردهتهانعم
 رد هنسانعم هورکو تعاجج روجرجو ردروج رج یدرفم ماخ یا رجارج لبا
 یا روحرح هلام لاقت رد هنسانعع لماکو ماتو رونید ههود كا یسنحو یوصو

 جارج ریعب لاقب رونبد هیهود یحشروکو ب كي هدننزو طبالع ( رجارذپا ) ةلماک
 | لاقب ,رونید هیوص ناغلغاچو روند هبهود نالوا رحا قوح یبوصو باخ یا
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 ورح لجو سرف لاقب ردیلباقم دوؤق هکرونید هناویح شکر س نالوا رک هک دیو هلوا |
 حب دنس نکا نا ندنکلنرد هک ایوک روند هبیوق نرد كبو دايقلا عن ناک اذا

 لاقب ردیک كرهثب روس هکر ونید هنولاخ مرتوکو ةديعب یا رورح رب لاق ردا بذجو |

 تلالد هتلاحو تنه هکردعون ءانب هلرسک كيج ( ةرطا ) :دعقمیا رورج ةارما |

  هکرونید هثیش یرلکدید شیوک هرجوهرج هتنیه یا هئرج نسحاام لاق ردا
 هني بوینیچ یکز فاس بورقج وربک ی هنسن ییدلی لک ناو تالوا 1
 هب ضیفبام یهو هرج ریعیلا مظک لاش رد زاج اج هد هلیعف كيح هدو ردنا ماب

 . ردشفشوا قالطا نوح ر ک دنا رڪ و ریک ندنرلنظب م ىلا اذک و هات هلك ايف ریعبلا

 هدنرغآ ینآ ردقەجاک فلع ی سقف هود E هبه هب تفج لوش هرو

 قلا یهو ةرطاب ربعبلا رت لاق رد هقشب ندشب وکو ب رونوآ بویئیح هوا یو

 | روند هنس هب وآ نيشن ا مشح نالوا رح ك بونوق هرح و هفلع تقو یا ام لاعس قلا

 1 ۳ هرطایدی بانو نونعظبو نوف عاج یا ءرح لفط تا لوقت
 ّا یف كنەدلب م ا ره شیر هدم هلغا وا ند تاعا هنع هللا ىضر نامعا ترمو>

 خش موسو 0 لتقف یدا بکر هک لاطب مار مس ندمع لها هدنص وصخ

 ۱ . هکر دجاغآر هدنرادقم عارذرب ردتفل هلیعفو هلی كيج ( :رلبا ) ود هيارعارب هرج
 | هتمو ح راشلا لاق اردا راکش وهآ هلکنآ رولوا پیارب هدنس هترواو غآ هدنعوا
 اا ءرکص بولوا برطضم هدکدشود هغازود وهآ ین عب اهلاس م ةرملا صوان لالا

 هدس بودا تفلامو تصعت رادقمرب رلیا هلاس E هک ایوک رولوا نکاب
 هدنزرط كعلوا لوش هرحو ینا روشلوا برض هدنقح ندا دایقنا یراچات

 2 أ .یعدق ىج نکا هلغاوا یرلکلد یک کز وساحماچ هدنند و بول وا ید ید هکر وند هباق

 نا وعیاب ردا قلا مح هیالرت هدر کیدتک هنوا یر بو ردل وط م هنا كنآ |

 یل ) ردندناا هرج ی بیبحن ساخالان_دنزیو ردناقرپ یک یسهباقس /

 زود یک نالپ ينعي سلماو نوزوا هکر دنیا قلاب عونرب هلیرمدک كنهدفم ءارو 1

 یفلاب نیا ینوب یرلبحاص تاد رفم رازلیا لک | ینآ نی دوبی رولوا نسلوپو
alهداردنزامو رولس هدرصم و سرولس هديا و یجزبم هفح یتح رزدا ناب  || 

 ا ردشلیا نایب هلبا ینلاب نالی ینعب یه امرام حراشو ردشلیا لیصفت وند لرد ساک
 ۱ "يشوه انا لاقف یرلبا لکا نم ا ا و فو ةيانلا ف لاقو

 ) هی رطا ) یهامرام هیسرافلاو یمسی و ةيلا هبشب ثكعنانم عونوهو [ دوبیلا همر

 ىف ءاقلا لاقب روند هغسروق ها هرمهو نیترسک ( ةثيرطباو ) هللاي دیدشتو نیتسنک



 تك شب برا هاش

 :Ew 3تا رد جدا ارش مشم دادم الو[
 ۲ "داود "كاذک رجو رولواواتوف تیانب بولوق هدنروصویو روتیدزج هسرک ندنآ |[

 1 ۱ ث زاج اذا ةأرملا تر لاش رد هنسانعم كم رک نآ زوفط نداد تدم یم ۳

 ۱ ردنرابع ندهانکو هتفرج راجع هتسسا؛عم كلنا تیاتسو رها مت لع ۷

 ۱ لوألا بابلانم ارج متلب رو مضلاب رجب :ریرج هریشلع و هفن ىلع نالفرج لاق ا
 ۳ ( راردحالاو ) هدنزو لاعتفا ( رایج الا ) رکذ ی-اک ردم هربر و ین انا عبا او ۱ 4 /

 هردجاو "یا ريحا لاقب رد هنسائعم كکحو رب نهنسر هدرلنو 4لف 4اد ۳7 ۳

 3 راجا لاقب رد هنمانعم كمروتک شیوک ناویح نر ونک شیرک دازتجاو ہرج یم |
 نع ۰ رها لاش رد هنسانعم بذور یندو )د 1 رسالا ) ةرلاب یا اذا رعبا

 : قاوا ربامرف هللا داسیفنا مامزز ماست همدآر EA باذعا كکجو هر 3

 ۱ تر رسا لوف رووا ریعت : با كمك هرب ییدکچ ندوب روئوا لاعتسا بسام ۳
 ۱ بدجو رح دو هدن ز و لبعد ( رب رها ) 4 تدفن یسفنیم هننکما یا نالثل (

 ردیدآ هدلبرب هدماش هلصف ( رفانیع ) هرج ینعع "یا ررج لاقب ردهنتسانم | 3
 یس روک بوکح هالا هکرونید هبیتسد كوپ ساباپ ندقاربط ھیصف كيج ( ةا )

 هکعا هرجو هلی رسک كيج رد را رج ینیص عجو زساه ر رد رج یسنج مج رولوا لباق 9

 لامعفنا ( رارخنالا ) روند هک شعش هدلوک ةصاخ لوق ىلع یک ربخ روند ۸

 قرهیلنوا هود یکرجو بذعتا اذا "یشلا رج لاقب ردهنسانعم كملکج هدنژزو /ا

 لاقب DEAE روپ قرراتوا بویلشو ی رالو يکاد لوق ىلع كقک |

 سالا كن رواپ هود دوب هل رسک كنم: به( رارجالا ) ت رح ییعع لبالا ترحا | أ

 مطترب الف هناسل قشاذا لیصفلارجا لاقب ردهنسانعم كلنا قش ىد وند نوا
 ها یتا اذا ریعبلارجا لاقب رد هتسانعم كمروتک شیوک ناویحو ا

 هلتسا تو هبخا اذا نسرا هرجا لاش ردهنسانعم كمردن روس بو ربدکح ۲

 قلم ییهسکنالف یتعی هتسانعم ءاثام عنصب هک رت لرد هنسر االفرجا هکردندلاشا و
aپورک كرهبوروس نیا نوسلشیا هسرلشیاه یدلیالرب هنشاب یدنک بودیا نانعلا ات  

 هرخآ تفو بوریو تلهم راد قمرب نوحاند هنویدم رارجاو ردکعد نویرو |
 هعناتم تاوصا هدناوخو هل هرخا اذا نیدلا هرجا لاق ردزیعتسم هنسانعم كمردنوس

 ردترابع ندکلبا رارحا ییردپ چک کری و یتفت هلا
ez.هفدرا مث اا وص كانغ اذا یاغا یرحا ساسالاق لاق اهم ات اذا هیاعا نالف رجا لا  

 شملجاس بوی چ ورک ارا ندبرژوا كندآ ینیدروا قارمو ةعباشم ااوصا
 جا كرو هنعط اذا االف رجا لاقب ردلعتسم هنسانعم كمردنروس هلکرب قرهلوا |

 | وبشا كموح رم یلوقناو یدلوا رردتروس یسیدنک یغارزم همدآلوا هک ایوک هرج

2 

 دارجا



  یربا رذجو ردندباحصا هدیسیکیا یانکلا رذملا ن ةمقعو ردیش یولبلا ا
 ۰ | یرلتا كنسهدوکو رونید هرودو زانقط نالوا نامزید ینا رهو نوغو یک قرموط ۳3

 1 [رذیلبا ) روند هممود نالوا هدنرامحو هدنفارطا بولوازآ هدنفرط ما تن لک(
 ٠ | لادو لوق يلع رونید همدآ یربا یایرهو نوغو یسهدوک دوب هدننزو ردیح
 "| هدهدام نالوا دد زنیم هع رو نکل رذ شيا تس هدارو لهو یرهوح رده ا44

  هنلوا لوق ىلع هالصا كئیشر هدننزو روفصع ( رومذطا ) رد ميقتسه ریغ يهون

 یک كروتک هجم موب هدنکدزوا ج اغا هرکصن دک تاک ر روند هند قادو روند

 هذخا لاق رونلوا لاتسا E عیحو هلج هنا هق الع لوا رد ربماذح یی رولاق

 هديا یانعم هیارومذج هلبرسک كيج ( رامذلا ) هعیمحم یا هربما ذجشو هرومذجم
 لاقب روند هیسک ندا عطق كي قوقح و دهع هدننزو طبالع ( ماذا ) ردفدارم
 نهنسن زب هلدیدشت كنارو ینف E رلا ) دهعل عاطق یا ماذج لحر

 | رحو هذح اذا لوالا بابلانم ارج *یقلارج لاقب ردهنسانعم تم هور ند هتوا
 1 یسنج عج ندنظفل هرجرحو ردیدآ حض وه رب بيرق هب راید یسهلتیف و هدزاجح

 زا دوخاب هنسانعم لبلا يا روند هند كغاطرجو روید هرلیتسد كوي هک رولوا

 || هلیدابع لبا لصارلا هدتفل تیک ع ردقلوا لبملا لصا رلا نالوا باوص

 زا سالا زد هنسانعم لبح هدننزو طبالع هک یتس هلک لصا ربا ءا رف مامآ لعل وا موسرم

 | ددشلبا تیاورو تبث افعحم هلکلبا موف هرزوا قلوا لبملا لصارطا هانب هبیتسر
 ۱۱| هنيا کلتو هتسانعم عبضلا رچ رونید هنا نالترصو روند هرب هکناو روقح ر و

 ناھ عواصم ندنسیتنب وص كنب ریکسهود و ردفو رعم فرظ هک روید هلی زو روند

 | كالاپ بویوق تا شعشپاکا رانوتاخ نالوا ربرفس هک رونید هفرظ هنوکرب هدنزرظ
 e : ها لوشو ردا تکرح بونلاص هتوا یرب هدرپ ییدنک راردنا قیلعت هنسو رک

  ردادن بوراص یاوداو تالآ یسهلوقم قردنوی هلکنآ رایهفح هکرونید
 .اذا ارح لبالا رج .لاق هنیسانعم كمروس هح هتسهآ یراوط رولوا ردصم رحو

 قرءهرانوا هلکمنا راهم یاخرا یک ار لوق ىلع كك قرهیلتوا هودو ادیور اهفاس
 یک ایک ار اهکرت اداو ریست ءیهو تعراذا لبالا ترس لاش رد هسالعم فک
 هودو لک أت یهو انیلاربس اجرا اذا اههاوفا ىلع لالا رحم نزلف ساسالاق لاق |

 | لیصفلا ناسلرح لاق ردهنسانعم كليا قش ینناسل نوجا نوسما ینسانا یشوک
 قرقای یآ ییایرب هرکصندنمام یسهنس یدلو هدننراق هقان هبکو مضترپ ال هفش اذا |
 میت اذا ةقانلا ترج لاقي ردهنسانعم كمرتوک بوکح بویلبا عضو یخد نوک
 هدایز ندیآ رنوا قارمصق هبکو امو نیعبراوا نی رهشوا ارش ةثسلا ما دعب اهدلو

 جفت اذا نشاط ترج لاق ردهنسانعم كمرتوک بوکح هلکمالبا عضو بورگ



۳۰۸ 

 هک ردهربس نا هب كيج ( هردج ) ردشلوا فاطم هافئوا رلیرموب .دنسهدوک
 یمهلوفم هدوسرفو هدزبآ دوخاب قع شازاب هدنزو هج حد ( ةردناپا ) ردیاب
 باتکلا ردنج لاقب رد هنسسانعم كلبا ح الصاو دیدم بورد رک زق هتیرزوا طخ
 كلبا هداعا نراکن و شقن نالوا هدوسرف كشاتو هنم سردام ىلع زقلارما اذا
 شد هکل واوا هلتسانم و نوسلوا هلثخادرب لرکو  هحالصا نشان ۵ ؟ رد هنسانعم
 یسهلک هردنچ هک رد حراش هباهذ دعب هيشوداعا اذا بوكا ردنج لاقب رود واقالطا
 نالوا ریبعت لاق ر هدیسراف هردنج عفاولاق رولوانلغ برعم ندیس راف هدانعمو

 قالطا هدهتسهردنچ دلجم هلتبساسنم ون زذا تخادرب شاف هلکنآ کرونید هلآ
 هنشیخن ةردنج هفاص رقواو ردب رغ ربغ كلبا فرمسنو برعت برع ردشفا وا

 لاقي ردهنسانعم كمك لينوكس كن همم لاذو ىف كيج ( رذلا ) ردياح#
 روئید هنداین و هنکوک كلهنسنرپ رذح و هعطق اذا لوالا بابلانم ارذج "یثلا رذچ

 هدرانوب هکرونید هتساساو لصا كياسحو كرکذو كناسل لوق ىلع هنسانعم لصا
 ظلغو هلصا یا هبلق رذجق بلا تز لاق ردموسیم هلی هدساسا رول وا صاخ

 لوف ىلع ردتفل هلرمبك كيج هدرلنویو روثلا اذه نرق رذج ظلغااءو هنابل رذج
 یددع نوا الثم یکیدد باسح لصا كفلوم هکیدلاق رد هلارسک هدنسانعم لصا
 لصاح ردرذج ردومضم لصا هک نوا رولوازو كسلیا برش هنبفن یدنک
 زوقط هلا برش هنش یددع ج وا كاذک ررید ید «ادحو روذج هزو نالوا

 هژادجو هروذجو ددعلا اذه رذجام لاقي ردءادجو روذجم زوقطو رذج جوا رولوا
 هلصاتسا اذا هرذج لاقب ردهنسانعم كمسک ندنکو ک ی هنسنرب رذجو هغلبمو هلصا یا

 كيرمه ( راذجالا ) ردروذح یمج هنسانعم قنعلا زرفم روید هنکوک كنو رذجو

 اا اذا هرذحا لاقن رد هنسانعم كممک ندنکو ک هما ی هنسن رب یدو هل مک

 هدشنزو ردیح ( رذیطاو ) ردنغل هلیحهف كلاذو هدننزو ذفنق هباءمه ( رذولا )

 كيج ( رذولاو ) هدننزو بکوک ( رذول باو ) هدنزو لفوف هلاواو ( رذوطاو )
 هنییرواپ كاويح نانلوا ریبعت نفص ینعی هنیدلو هیشحو :رش هيك كلاذو یضق
 رذوح تاذ یا رذج ةرقن لاقب رونید هنغص یلیرواب هدنن زو نسحم ) رذحما ( روتيد

 عطقناف هعطق یا رذجاف هرذج لاقب ردهتسانعم نلسک هدنزو لاعقنا ( راذحالا ]
 نوجما كليا همصاخم بوشوکوس هلاهسکرب مدآرب هدشننزو زا ریما ( راریذج الا )

 بابسلل بیصعآ اذا هل لجرا رأذجا لاقي ردهنسانعم كيلکید یکدوع هنسوشرق
 تب اذآ تابلا راذجا لاقت ردهتشاتعب قلا رودوب بوینلیوت نکل بوت تاتو
 یرلب رع یکنزیربا هک ردیسا قلاب عورب هدبننزو هردیح ( ةرذیلبا ) لطیملو
 ةنلادبع هدننزو مظعم ( رذجلا ) ردندنرلقلاب هغردف كسونایقوا رولوا هايس هدنلکش

 ک



 اذا مپارلا بابلانم اردج لجرلا ردج لاقي هنسانعم یاش یرم وب اروا هدنندب ۳۹

 قاربالابمهاذامرکلا ردج لاقب ردهنسانعمقوط زوب هغفلقاریپ همعاو ردح ه جرخ |
 ردهردح یدحاو روند هیس و ندا روهظ هدهدوک یدوب هدانز ود رص ) ردللا ( 1

 یرتا قیرصا دوخاب روا هدننوپثكکشا هدنزو دوعق ( رودلا ) یک فو هفرغ

 ردج,:هقنع ى راص اذا لوالا بابل نم ارودج واطا ردج لاق رد هتساتعم قلوا
 اذا ریدج ناکم لاق روند هرب نالوا ولراود فرط ییا هدننزو ریما ( ردا )

 رگ ذ یسەقالع ردهتسانعم راوازس و قیلخو قبالو رادح هیلوح یب دقراص
 قیلخ یا اذکب ربدح وه لاقت هدننزو ءامرک رولک ءاردحو نوریدح یج ید وا

 ةرادح اذکب ردح لاقش رد هنسانعم قلوا راوازسو قبال هدننزو همارک ( ةرادلا )

 هبردحا وه و ریطاب هردحاام لاشو حراشلا لاق هناقيلخ ناك اذا سماخلا بابلانم
 تا ردح لاق رد هنسانعم قرشب هک روک هدنلکش یردح یرلحوا كتاب هرادحو

 ( رودهاو ) هلیعف كلادو كيم.( ةردما ) یردلااهناک هسور تعلط اذا ةرادح

 ثعابهغیص وب لصا دقلحم یارودجو لعف نا ةردح هنا لاق ردکعد تقایل لها
 ردکءد یعادو ثعاب هلن هل و هح هسک لغو ردع وض وم هنسانعم هدام 'یعادو

 هنلعف كموفرم لع ییسیدنک هکردراو دادعتساو تلصخ ر ءا 2و هردم سپ
 لعف هداروب رودجمو ردکعد تقایل لهایلام هکر دکعد ردئعاب هنفل راوازس ویعاد فایل
 قالطا هیردنامو هلی هکر دیفدامو هدننزو هرعطخ ( ةریدلا ) ردل وعفم ندیدعس
  (ةرادلا) ةعبط یا دم رک ةریدج هب لاقش ردهنسانعم تعطو تشرسو روال وا

 صح رلنیتعف ( ردح ) ردلقشم هیا رق .هجن هک ردا هردرب هد زاج هدننزو هاتنک

 یردیج هرزوا سايق ریغو روند یردج هدنتسن ردیدآ ه رقرب هدننب هیلس هلا

 كن ومطعم بھکر دیدآ تعاجرب ندنسهلسق دزا هلئاحف (۔ةردلا ) یک یردیح روند

 هردج و رلیدنلوا هیعست یا هردج هلیرلبا انب رانا یهطح و رج لوق يلع ینراوید
 ردهنسانعمقعای داوید هدننزو لاعتفا ( رادتحالا ) ردیقل یسهدلاو كبالک نب یصق

 ( ناردیطاو یردیلاو ) هدننزو ردیح ( ردیلا )رادطا یب اذا ءانلا ردتحا لاق |
 شفلفقیال هبهنسن رب ( رودجلا ) نونید هب یشک هماقلا ربصق رودو هدننزو نا رقیب ۱

 دودل وا قالطا هی نیک نیل ملا لیلق ندو, ید وا رک دذ هک ردکء د شلردشفایو

 هاکارح رب هدنبرق هتندم هدننزو رد ( ردج وذ )معلا اتل یارودجم لحر لاق

 ئ نویس هفاخاو من نقد 0۳9 درواغ 1( دو ) ردیدآ 5
 سل دادحماک نالف هنم و روتوا رییعت قوبوا هک روند هلکیه هلبای ندشاط نالوا
 ر

 كا ا ( مزد ) عابسلل ۶ 0 ر> نعع رزلا ین ا وهو را. ةه



 الط iE ور TRF ا ےک درا

 ا ردیجو رذشفاوا هببدن هرهش ر ها روک ذم راشعا یخد نایبصلا یردجو روئوا
 هتسانعم اینم ردحو ردشلوا هدابز ىف حرب رد تشم ندرادج روند ه صق
 یسانعم قیلحو قیال رداهنن یخدل وا هک یک یمابتا هرادج یخ رب ردم

 رد رودج ی ردیدآ اب رب صوصح هلاس وف هد ز و دب زد و یا رد یی کور

 ۱ روید هناجر دراود و روید هند كراودو ر ۱و وا قالطا هب هپمک_میطح ردح و

 ۱ هنب لانجمقم رج كج قجوجو قجكپح ې هدنند كفحوح رولوا ردصم ردسو"
 رد و ردج و رو دجم وهغ ددش» و لوهعا ءان لع یسلاردح و هر یردللا ردح لا

 رجا ردج لاقب ردلعنم هنسانعم قفج بوریو شاب یک دون یثءع كجاعآ
 هدنز رط یردح یرل» وا كابندرب و صخاک هر جرح اذا لوالا بابلانم ارد

 یردلبا هناك هسؤر تعلط اذا تيا ردج لاق ردامعتسم هنسانعم قلب هققچ

 یدآر و تاج اذا ديلا تردح لاش ر رزهنسم هنسانعم قمرابف ندلع ترک لاو

 هيلا اریدج هلعج اذا هللجرلا ردج لاقی ردهنسانعم قلق نابسچو قبال هثیشرب
 یرا وید هسکر و هطوح اذا رادلا ردح لاقب رد هنسانعم ثم ری و> را ود هر رو

 (رادحالا) راد اب یرا و اذا لحرلاردح لاقب رد هنسأنعم كفل" رک دنس هقرآ بوريس

 ت رو رببصیسه ۵ رد هنسأانعم قوا روک ذم تابیرلک دد ردح هدرب را هل مک كنم

 كليا روهظ یک دوخ یش كجاغاو رد ا هيف راصاذا ناکلاردجا لاقي ردوا

۱ 
1 

| 
| 

 یک یردج یرلح وا كتابن ندربو صج اک هرم ج رخ اذا رعت اردجا لاش ردهنسانعم |

 یضكي>(یردلبا) یردملا هناک هسّور تعلط اذا تشلاردحا لاقب ردهتسانعمقمقح |
 هدراقجوج هکرونید هفجراب# نانلواریبعت كچچ هلبصف یخد هدنروصییا كلادو یصفو |[
 ندیئالث یرب روند هغجوج شمرقج كمج هدننزو مظعم ( ردجلاو رودجلا ) رقح |

 (ةردجلا ) رکذ اک ردجمو رودجم وهف ردجو یصلا ردج لاقب ردندلیعفت یریو
 ةربثک یا :ردجم ضرا لاقب رونید هرب نالوا قوح یلع كمچ هدننزو هبلعم
 لاقي ردنفنف يربثکت ردهنسانعم قمرقچ كچچقجوچ هدننزو لیعفت ( ریدجتا )
 رجا ردج لاقم ردفدایم هدربخا یانعم کیا ها رادحاو رکذ اک یصلا ردج

 اذا رادللا ردح لاش ردهنسانعم قاي دنلب یراودو ردحا نعم تا ردحو

 دلنیتخف ( ردملا ) رد هددج یدرفم ردیدآ تابنرب هبسک كيج ( ردلبا ) هدیش |
 | یدجاو رولوا ثداح ندنحارج راپ ندبمض دوخاب قلخ هدندب هکروند هیورموپ |

 قالطا ید هرواو همرو ندیا روهظ هدزاغوو ردرادجا ىج هلاه رد هردج
  تجافآو روتید هنب را قیرصاو هغرایق نالوا ثداح دنوي تەق كخ او رونلوآ

 ۴ | كاسنا رولوا ردصم ردجو روند ههبح نالوا دقعم و رهاظ ادا ہدنکیچ
 ےس بم جع جد



 بولوا ریغتم یبازم هلکمحا وص نکیا هنن راق جا یتعی نکیا شوپ یسیربا ی |
 هلغل وا لاح هتسکش یشان ندنکیدلیا با رطضا بونلقلاچ هئوا یرب هدنرلن راق وصو "

 لع تبرش اذا ملا ا لاقب دود هس اعم كمن روک هدننروص لوزهمو نو ز

 هدننزو ءارچ ( هار 2۱7 ةفساخ ةر اهازاف ابوطب ی ءالا لش کاخ

 ةحاریا رخج اهلبق ف تناک اذا ءارغج ةأارما لاقب رونید هنولاخ نالوا یود یبرف
 یدب حساو قوجو ردیدآ هدلب رب صوصخم هنسهلبف هنجش یب ءارغجو ةهور کا

 ای اد بول وا راط و لفت هعسا و یا ءا رج ةأر ۱ لاقت روند هن ولاخ نالوا یون دن

 ایفو ةقيض تناك اذا ءارغج نیع نا سو ا واقاپجو كرج

 دیسک ققروق و روند همدآ لکالا رک هدشننزو فتک ( رخحا ) صعرو ص۶

 لقعلادسافورونید همدآ زسیلح هح زا یاكنب راقلی وا و نابح یا رعچ لج ر لاق روند

 2 هرهح دیو نیک ر حو هلوا رصاقو زجاع ندهنسن ره هک رونید همدآ زغم هاب

 ا لاقب رونید همدآ ناقجآ "ریتو مس یارغج لجر لاقب روند همدآ
 ِ جا ) عساو یارخاجداو لاش رونید هبهرد لو ( رخالا ) عوا عرس

 بابلانما .هح لجرلا رج لاق ردهنیسانعم كليا عسو قاب كنسوق هدشنزو

 ( راغچالا ) رددآ هب رقرپ هدنساضق دنف رس رخجو هرب ناف عسو اذا ثلاثا

 رغجا لاقت ردهنسانعم رخج هدرلنو هد-ننزو لیعفت ( رخجلاو ) هل رک كنه

 اده وص قوج بوزاق هّشا ندرب نایلوا یوق رانج 1 رتج نع رخج و لج را

 تن او

ِ 

۱ ۱ 

 یو دب نیعلاق هرذ هحار هداهنسا عضومز ونه هلکمالیا امیتسا بونقناپ یککرک

 نالوا ءارذجو هنت قبف قنیلو هربد لسغ اذا لجر لا رغجا لاقب ردهتسانعم قلوا
 لعفت ( رتا ) ارج ةأرضا جوزت اذا لجرلا رغجا لاق ردهتسانعم یف توا | 3

 كنتکبولیکج ییوص بولیراپ هلفعروق یراروماچ نالوا هدنما كضوح هدتنزو |
 نونض كضوح و هام بهذ و هنیط قلفت اذا شوال رفت لاش رهن ۱
 رفعج ( ردغبا ) هام رعفنا اذا ضولا رض لاش ردهنسانعم يآ بوانق |
 یریا تیاغب هدننزو طبالع ( رداشاو ) هدشنزو یردیح ( یردخاو ) هدننزو
 باتک ( رادطاو ) لوکس كلاد و یعف كيج ( ردلبا ) رونید همدآ ولتماخطو |
 هلییوکس كلادو یم كيج رولک ردج یعج هتسانعم طیاح روند هراود هدننزو

 ردح هروک هننایب كحراش هلی كيج رولک ناردح و هلنیتمض رولک ردح و رد
 كفلومیک نانطب و نطب ردیعج كردح ناردحو یک بتکو باک دو 23

 طداحو ع عاشراو وؤ رادح نکل پوند هراود طباح و رادح هروک هننایب هد رتاس

 رربد رجلا ردج بم هنیراتعا وتن یانعم ندنسهدام رادجو رده راتعا م هطاخا

 ۳ دا رورتب عضوم ریغنم رثکا ءام حبنا اذا لج را رغجا لاقب ا
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 كيا كاما بک اوک ندا تلالد هرومغب و هل ۲"یآ هلرصحا لو ردلمتم
 كمريك هبالفو طقس سالو رط# ماذا موهلا ترعجا لاقي ردلمعتسم هنتسانعب

 هد زو لاعتفا ( راهجالا ) طسفلاق اولغد اذا موقلا رع>ا لاقب ردارعتسم هنسانعم
 هملط ( :رعلا ) ها اذا ارمج هل بلا رهجا لاقب ردهنسانعم كندا نیا رواج

 لاش رد زباج هد يضف كياح رو یالطا هب س نالوا ددو وذ تبا هدنزو

 یرجها هدنزو ءارح ( ءارعملا ) طسقلا ةددشلا ةنسأا یهو ة رعبا مبلع تا

 هطبالع ( دیراعحا ) خرس یا ءا هج نیم لاقب رواوا فصو هزرک روف- قیا

 دبراعج رب لافب رولوا قالطا هاویح زانفط یلهدوک یلکنریدو قنیص هدننزو
 لاقب روداد هراروناچ نالوا رولزک بوریک هنیرلیا ( رحاوخا ) للا مت یا

 ىلع اءاد ندنرلاپهو قیفر ( رحالبا ) ةرعطاق لخاودلا یا رحاوح ماوه

 قایوخدب هدننزو هجرحد ( دم رعطا ) رونلوا هناویحو نانا نالوا ردیآ
 ( رصگا ) قلخا ءوغ یا ةمرعج هب لاقب رددناژ ئه ردهتسانعم قلخا ءو
 ی رد هنم )انعم ۳ الم روسد ES ه ر قح هتفص هد زو ر جم

 بوم ( را ۱ ) مهنماکم و مالم ی | مهر حاغ اولخد لاش رد حاج

 لوتلع یک ین السر یک دونید هبیثک نام زدو یریاو رددآ تاب هیسک
 هتسک رودو عساو قوح كوي یطسو كنس» دوک دوخان عساوو میظع قوج

 ): تعطا ) ردتفل هد هلا ریه ید هدنسیکیا هاه روید هد هز انج 6ا و رود

 روید هب یشک رودو هلیحف كلادو كيج ( ردعا ) 1و1 هنولاخ رود و هلنیتصف
 لاش ردهنساتعم قلاح هرب هدشزو هج رحد ) هرد ع. +۱ ) رد دآ لحر رردجو

 ( ددعا ) هجرحد اذا هردعج لاق ردهتسانعم قاراوب و هعرص اذا هردمچ
 ردعحت لاقب رد هنسانعم قوا بونرید ندنرب یسق شوف هدننزو جرحدت
 هناویحو ناسنا لکیهلا ميظع يمض كيج ( یرداعحا) راطف كرت اذا راطلا

 یلکنردو زانقط یسهدوک هدننزو ط.الغ هلا همجم نیش ( رشاع۱) روتید
 یرلهغروبفو روند هاویحو نانا تئیه ليف مظع یس هيا یربا یرلاصفو

 رفعج )لج ۱) هاه رد هرشاعج یثنوم روشد هتآ قلر راوی نالوا هصق

 ( رضا ) ردیدآ لجرزپ هدننزو ذفنق ( سشعج ) رد ةتيرلانعم مداعج هدنتزو
 ارشجمللا رخج لاق ردهنسانعم قلزو ىس هح ار كتا هنیعف كنهمضم ىاخو كيج

 نالک ندنج رف كنمق تروع ضعب رج و هتحار تریغت اذا عیارلا بانانم

 كنييوق رغج و رولوا ید ردصم هدانعموب هکړ د حراش رونید هبههورکم ةحمار
 رونزلا پابلا نم ارج ملا فوج رج لاق ردهنسانعم قلوا شیکک یسیرحا
 داوطو الخ اذا نطبلا رغج لاقب ردهتسانعمقلوا شوب ندماعط نراقو مستا اذا
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 ردندح رب(یربالبا) ردندنیندحم راباجنبکمو ردشلبا تبع ها راتینح یلبش ردقورعم |
 ردیسوار ضایع یضاف یرباطا نسما نبدممو ردسحاص قورعم ورح هدشدح ع

 هدنزو ناّمع ) نا ربج ( ردندنيدح هدنززو هو رگ یسایطلا هوریح نب فسوب و

 ی رہتا دیعسنب نوربحو یولبلا یسع نیا هدنزو نوعج ) نوربخ ) رد عاشر

 (هراجو ةروبع اا) رد رادع نو ربح نب لایفسن و ثراولادبعو رابطادبعنب نو ربجو

 هلعسا و هایطالا نب هلیعف کنم رگ 2 ( رابحالا ( ردندنسامم| كيهرونم 2 هنسدم نكن هیط

 هدننزو ردیح هاب هیق وف یا را ( رونلوا ذاا هراصع ندا ردیاس عافترب فو رعم

 مرا نا هلا هاشم یا ) رباج ( رصف یا زبیح لحر لاش روند هب یک رود و

 دناکم لو هدننزو فتک ( رزلا ) ردد و وا هک مالسلا هيلع ح ول نب ماسنب

 بارت هيف یارثج ناکم لاقبهلوا طانخمقلشاط لوق لعقلقاروع هنغاربط هکر ونید
 ردبدآ 4 رق رب هدنسأص ارام هدننزو بام هیج ) راعج ( ةراڪوا منا هطلاخحم

 ندنداروا ردندتما رک بایرا هکدناملا ثدحلا یراسابیعشوا ےاص نب دمت نب اص ۰

 راروناج یسهلوقم عابسو تارشح لینوکس كندلمهم یاحو یمن كيج ( رحل )
 ربع نیا هکر ونید هرب ره ییعی هثیش ره یرلکدتا ذاحاو رفح نوعا قعای یرلیدنک

 شدو هدننزو نامع ) نا عط ۱ ) ردراعحاو هدننزو هنع رد هرع یی روال وا

 نونلا عضب یورو امهدح این دما ت تشفاکتام دعب دم طاق ناتالا عج ا ینعب : ردلاو

 ردهتسانعم ارگ بقا یاب راس یو یحف كيج(; رسا ) ج رفلا درب

 هنبا بو رحاق یرولابو رج ١+ لخد اذا ثلاشلا بابلا نم ارج تضلا رج لاقن

 ت رڪج لاش رد یک بوحاق هل رج هک ایوک رد)یعتسم هنسانعم كلسکوب یغوط |

 ر ج لاقب ردلعتسم هنسانعم قلوا سبح بویغای رومغيو تعفترا اذا سما |
 ربا ر ج لاش رد يتسم هنسسانعم قلوا فلم تعفنمو رخو ه رطم ان ۱

 اذا نیعلا ترج لاق ردلعتسم هدسانعم قاب ی رحا بوال روقح زرکو فلخ اذا |

 رطملانم الخ لوشردردصلاب فصو رونلوا قالطا ههراغم نیرد رج و تراغ |

 (راعجالا) هيف لخدف هلدا یا رعگو رعحاف بضلا نالف رج لاقي ردرلعو

 نو جو قوص هبا بور 8 e یجدو کک 2

 ته سم

 دهاز راناح نب دم ردندیماسا ) راباج ( رده رقرب و برا هدننزو دادش

 . یط رد دشیاع لوف هنم و حراشلا لاق هارڪجو هر بضلا لخد لاش روند ها

 | جرفلا ديرب ةشتلا ىلع نونلا مكب یورب نارا مرح ةارلا تضاح اذا اهنع هللا

 هایم طسو شن وکو رج اق هلخدا اذا بضلا نالف نم لاق رذ هنسانعم ققوص

Ab 

 ازت کنید ۳

 ۲ تلزو لعفل ( راو ) هدننزو نت ( راعحالا ) رعقلا دیعب راغ یارعجف _



 || هدنساضق روب اسب روجو ردنداروایخد یناربولبا ې نب دم نب نج
 | هیرفرپ هدنداوس داد و ردنداروا یریوطادج ن یلعنب دم ندمالعا ردیدآ هیرقر
 | ظفل ردصح هدیشیکیا زساپ رابوجو هینوکس كنایو ی كهج ( راپوج) ردیدآ
 لوس بکر لا دعب هلفاوا هنسانعم یوج لوسمدابو نم یا كچوک یوج ردیسراف
 ندجا ردشاوا م هب 4 رف وب هدنساضف تا ره هدناسا رخ رولوا ك٤د ریغصلا رها

 دنقرمس راپ وجو ردنداروا یدیا ریا ثیداحا عضو هکع اضولا یه هام
 هدنرهش فسو ردنداروا یدنفرمسلا یه نب نسحا یلعوا ردیدآ هب رف رب هدنساش
 ردنداروا ردیسپوار یراخش ماما هک ثدحم مای دابع نب یرملا ندم ردیدآ هغر

 ردنداروا نح رادبهنب دمع ن نج رلادبع یناعملا بحاصردیدآ هب رق رب هدن رهشو سو

 ظفالا ءانوک نبدجم نب لیلطبادبعو راسعلا ىلع ندم ردیدآ هحم ر هدناهفصاو
 هملط یبا نب فط ندمالعا ردیدآ مضومرپ هدنساض۶ ناجرج راپوجو ردنداروا

 هد زو رس ) رخو ( هدننز و هباتکهرابحو هدنن زو هما ) هزابح و راج ( ردنداروا

 ریوجو ) هدننزو هعلط ( هرمجو ) هدننزو ریز( ریبجو ) هدننزو دادش ( رابجو )
 ( رج ) ردیعسا مارک ةباح رفن کیا یکی ( رباج ) ردندلاجر ءاعسا هلیسهینب رفصم
 هدننزو.هباتک ( هرابجو )رفن نکس هدشزو ریز ( ریبجو ) رفن شب هدننزو ربص
 ردرلتدحم هرابج نب رفعج نیدمنو هرابجنم یسومنب نآ رغو ردیرلعسا یباعص رفتار
 هک ردهفورعم یوناب ندنیعبا عاسنا هک ردتباث نیدجم تنب هدشزو هملط ( هربج )
 ریپ ز ) ربحوا ( رد هیعب اب هنعاس ٌةب ولبلا مةيض ېا تاب هربجحو ردندش داحا ءاور

 كاحضلا نب ةريجوبا ردندیاحهتا ردهدنزو هنیفس هک نیصحا نبا ةريبج واو هدنژو
 هک هریپچ نب دج نب لع نیدجاو ردد هرییج نیدیز یدنلوا فالتخا هد
 هدهرصپ هدننزو نوب رمبز ( نو ربیلبا ) ردی رک اع نبا ردهدننزو هنیهج

 نیدایز نب هللادبع نیدیعص ردرلپوسنم هدوعسم نیالیح نیریبج ردتعاج رب ندنیندحم
 نیلسف ,(نیرعج ) ردندرلن آ یسیع نب فسو نب هلادبعو لیععسا ولغواو ريج
 نبا روید یار هرزوا سایق ربغ هدنتسن رده رقرب هدنسهیحان زاعا هدنژو

 ( ربلا) ردنداروا ىرقملا یوححاا هللا هبهنب دجا ردشلیا طبض هلیحف كيج قن
 ندنی دحم و رول واریعت یسفقج کروند ةفدآ ناراص ققحو قیرف هدنزو تدجح

 رديبفل باطلا نیر نب نجادبع هلیححف كلاب رو ردیقل مساقلا نب یسوم نیدجا
 هتسکش یساضعا ضعب پوشود ندلحم كسکورب هدنتوابص هروک هنناب كحراش
 رجلا لبالأفت هدنراکدید کلا كيخا نبا ىلا یرظنا هبهصقح یسهع غنوا
 ماصع نب دم ندنیندحم هدنزو مش ( ربح ) یدلوا باقم هلکن ۲ دیس نم هلکعد

 |( رابج پاپ ) روتلوا قالطا هنالسرا هدنزو ربکتم ( ربجلا ) ردسقل یناهفصالا

 دادش



 اهرخ نالوا نوزواو کر ابجو ردئدحم یاطلا رابجو روب هي رل
 ۱ | هکروتید هیسک ریکتمو نیب دوخ لوشو ردتغل هدم هدنون رووا قالطا "دنیا

 ی ۱۵۵۵ دنع یدک کر ھ هلوا را قوقح و قح هدنرزوا یدنکنوحمآ هکر ندنرک لاک |

 ۹ یارحابول oke اه رکو اعوطا رهق واربح هدکدشنب یبوکبولوا هدنسهناثمیشال

 رایج ( ءایربایاو هربا )اقح هیاعدح ال یربال رکنم لا زابج وه لاق هوار د اقا |
 ىع كنارو نیتعف ( ةوريملاو ) هلنیتعف ( هیرعشاو ) هلنيرسك ( ةيرمملاو ) هلل مك

 (ذی رل او)هدنزو تومظع( تورم لاو ) هلنیتعف (یتورظاو) هایعف كنهددشمواوو
 هدننزو راک ذن ( رابجلاو ) هلددشت كواوو یعط كنار ( ةوریطاو ) هدننزو هب ربص
 هيض كنهددشم یابو كيج (ةروبلاو ) هلیددشت كنابو یعف كيج ( :روبلاو )
 لعفند ران و ردنعضتم یهغلابم ردردصم چوا نوا یعوجم هلی كيج ( ةوربطاو )
 هلییوکسكن ابو یف كيج (لییاربح) رد هنسانعم تلالحو تمظعورک ردلک دفرصتم
 رد هلالج مسا لیاو دبع رج ردکءد هلئادبع رد مظعا سوما .هک ردینسا فو رعم تشرف

 اي لیربجو زسایو هلا هزه لئربح ردراو تل ترد نوا هدروزم ظفلو

 يف كيجلیربجو هلمال ددشتو هزه لئربجو هدننزو لیقزح لټربج و یکلیعربح
 . كنابو نحف كيجلئربجو یک لیعاربج لیاربجو یکلعاربج لئاربجو یکل یوم”
 لیربجو یک لابرط لاربجویگ لاعرخ لاربج یکلعربج هلدیدشت كمالو یوکس

 هدننزو لیبسلس هلنیای لیربجو هلا هحوتفم یاب لیربجو هلا هنک اس یای سەرم ||
 هربقم هدننزو باص ( رابطا ) رده سنک كيج نربجو هلو و یعف كيج نرجو ||
 نده هدننزو باغ( رابلطا ) هنسانعم ناتا ءانف روند هیهص رع نالوا هدنفا رطا |

 برطا رابجو "الظابو ارده یا ارابج همد بهذ لاقت ردهنسانسس :دوهیو ل

 كلهمو دسفم رهو روند هنیوص لیسو روللوا قالطا هباق ناسیلوا صاصقو تید 1
 لاق روند هیسک نالوا هم ذلا "یر لدهنسن ربو رونل وا قالطا رابح دیس نالوا 1

 اث رابحو یدلل وا رک ذ هدنس هداه اف هوالخو "یر یا رابحو ةوالخ هنم اا 1

 تكیوص ر هدند رو صاع نب سیجخ ونو زدتغل هدول رسک كيچ ردیع دق مسا كوك |

 (ةزابلا) OS E رد رباجوا یسهنکر دپمسا كز نع نات "( هبخ نرباع ) رددآ]

 ناوسن رونید هک زالب قمی هک رادیسا قران دوو ےس (:ریلتاو ) هدنزو دیک
 هرا هتح یراق د زاص یاضعا ققحو قی ربق هدند هریبجو روک هنب ) هعکلیپ برف

 دوخاب هیاتک (هرابح) ماظعل | اهب رب قلانادیعلا یهو ريب | ی عمح لاق هنم و نوید ۱

 یا دنر مرج یو دداا کد ۳ ردهدنژو ا
 مح راادبع نب باهولاد بع ندمالعا ردهر وج لوق ىلع رددآ هی رفرب دوخاپ رهن را

 روښد جد یاربوج هدنسناک او ردنداروا ناروا دب رب ۳۸ هللادبع ب



 ۱ كلا هارکا هرزوا هسا رب یدآر رسو رذف اه هااوا هوا نسسا زا مثلا ۱

 ( رتا ) ههرکا ادا يمالا لع الالف رج لاش ردهتسانعم كفلشیا کار وز ینمب

 رده لانعم ی یا یرتفر ق ا رکو ا بوراص ییک قنص دوا 5 لیمخ

 لعفت ( ربهلاو ) هدبنزو لامذنا ) رابعغالا ( رح یھی رثفلا 9 مق رح لاش

 رو ربجشاف هربج و ریققلاو مظعلا رج لاقب رد رلعواطم ندریحو مج دزو
 قفلفاربب بو شب ج افاو رکت اذا لح زا روش لاش رد هن سام ك رک روا ۱

 ۰ رکسندفدنالن وا هعفد رب راچو قرواو ۳۳4۹ اذا رها ر لاق رد هاف

 اذا ۹ رب لاش رد هنس انعم قلوا حاس هغنالتوا هحرادقمر بور راکت |

 رب لاقب ردهنسانعم قالوا لاصشوخ بولوب تفافا هتسد و البلت مص مث لکا ۱
 اذا الام لح را رمح لاقب رد هنسانعم قلوا لئا هلام هسکریو هلاح لص اذا ضي مما
 لج را رم لاقب ردهنسانعم ثكمریک هللا هنپ یسهنسن ندیک ندنا كمدآربو هیاضا
 لاق ردهتسانعم ريو ريج هدننزو لاعتفا ( راشحالا ) هنع بهذام هيلا داعاژا

 ( رابجالا ( رغ“ اف هرج لاقن رد هنسأانعم راتجا ) راع“سالا ( رتحاف رقفلا راح

 رد هنسانعم قمر ردنوط یکاروزو كليا هارکا هب هنسن رب یدآرب , یکر ج هیرمنک کنه

 ربحا لاش رد هنتسانعم كلبا تدسن .هربج یدآرو هه رکا اذا صالا ىلع ٠ هربحا لاقت

 كلاب هدنو ردیلباقم هبردق هلیسهح# كنابو كيج ( ةيربلا ) ربا لا هبسن اذا االف
 هلکاشم هنظفل هیردق یف ردباوص ینوکس كلاب دوخاي رداطخو نل ینوکس

 ندیاتسنا رردنا ف یرادتخاو یردق نددابع یمهفناط هبربح ردیف هحاودزاو

 هلها رک او رج هللاف رطنم رد هدنس هباثم یرا طشا هشعر لاعفا نالوا رداص

 یحاص ترعو رهقو تہطعو ولع هدشزو راهف ) رابلا ( زرد رول وا رداص

 هد رمو یاع ره ندقولح ر رابح و ردفب رش مسا ر ندنسهیافص ءامسا كنالعو لج ىح

 ردپمسا كنج ر ءازوجو هدننزو تیکس روند ید رببج هک هشن رووا قالطا

 قاعوجرب هدنلاو هرزوا قایآ ردیمسا كنروصرب هدنجرب هازوج هکلب هکر د جيزتم

 نایرجقصالم هنفرط غاص ندرارم ردهدنتیه ردیا برض هلعش> هب هسکر ب شمردلاق
 كن هقطنم هموقرم تروصو ردراو ینروص ناشوط رب هدنفل ارا یسهحاپ ییاو ردیا

 یرتا تقفشو ج راک االصاهک رولوا فص و هلک و کن یکنس لوشرابج و ردعقاو هدنسیونج
 هبیلوخندیا سوفن لتفهرپ قحاناع ادوذج رلاهلخ دتالناک اذا رابجبلق لاقب هیلوا لخاد
 نالوا دنلبالبو یوقو میظعو قح ربغیف لاتف یا رابجوه لاش رونلوا قالطا

 نیرابجو یلس نیرابجو مکطا نیرابج ردندلاجر "یاسارابجو رونلوا قالطا همدآ |

 یرلتین> مالسلا هيلع مانا رغف یئراح نب رابج ردنداحتا ثرالا نرابجو رخص |

 دبع



 لا روثل وا قالطا همدآ ولتماصط و دنمونو رشک ضف یا ادم تر هضراف لاتب |
 هدشنزو ناتک ( ربا ) فا یا هنم راجا وه لاشو مش یا لاش لر

 هلیس هینب لعافمسا ( رالبا ) رونید همدا ولتماقط هدرلنو هدنزو فتک ( لاو )

 رتالبا هذخا لاقب رد یبم هنغیدلوا هللوص عفر ردهنسانعم ك نابثغ بوتلو لکوک
 ضراع هزاغوو هنسانعم صصغ روند هغعاقیط هنسن هزاغوو سفللا ناشیح یا |

 ثداح ندهیسفن تالاح یسهلوقم بضغ هک روند هنیفیک یک قلقنایو ترا رح نالوا
 رول وا ضراع ندکم هنسز ولغای كب هک ردتلاحرب هیشس هتضوج لوق لع رول وا

 قلطارح وهو راعا یذخا لوقت رولک یشک | یشک | هج د کک بویئک ۱ یزاغو
 (نآلاو ) هلیوکس كنمرم مو یعف كيج ( رألبا ) ) مسدلا لکانم هيف ةض وج هبشوا
 هرومغب ناوارف كب هدننزو فعه (رولاو ) هدننزو درص ( رۇم لاو ) هدننزو ناتک
 هددشمواو روح هداروب ربثک ریزغیا روح و روحو راحو یا ثیغ لاش رونبد

 ردصم راجو ردهوسرم هدنسهدام روح هدحاحصت ردهلدبم نده زه | رهاظ هلغلوا لا

 ا رنج لاقب رد هنسانعم قلاق بوناقط هتسنرب هدنیک وک وزغا كندآرب رول وا
 یلوتسم كي هناسنا هدننزو بارغ (راوذبا ) هردصق صغاذا عبارلا بابلانم ارأج
 یا ربا هذخا لاقب ءانب هنسهطاش رونلوا قالطا هنسهضراع لابساو "ق نالوا

 | كلنوش ینبرف ینعب ردهنسانعم رك فالخ هدننزوربص ( رملا ) حالسلاو "قلا

 | مظعلا رج لاش یک كلبا دانک یباق قیرقو كلنوتب بوراص ییک قب رق رد هتسانعم
 یسهدام رج هروک هننای هد راصب كفل وم هیصا یا هریک دض لوالا بابلانم ارج

 حالصا هعهاک ردع وضوم هنسانعم كلا حالصا یهنسن رب هللا هوش هنوکر ب ند رهق

 لک لهسایو ریسک لک راجاپ هنع هلایضر ىلع لوق هنمو روال وا 'لاعتسا هدد رج

 [ ضیوفتئالو رحال ۱ ثیدخا هنمو رووا لامعتسا هدد رج رهق یهاکو رب سع

 :یدنک یسان رونلوا قالطا ههاشداب ربحو ینا ردبعشنم ندنو اعم راسو

 هلوقو ردندتلیق لدع لجروو نوچکیدلیا حالصا دوخای رهف هرزوا یدارم |[
 هتسانعم لوعفم هداروب ريج نکل رولوا ندادضا سپ هنسانعم دبع رولوا قالطا ||"

 راح لحر لاقن روش وا قالطا همدآ دام و ميج رحو رد سم ريغ ییدض هلغل وا ۳

 یند همالغو رکذیتساک ردیلباقم هردق هرتج رونید هنلباقم ردق ربجو عاش یا
 ربحو روند هد هتسهراب ج اغآ قحهراص ققح قب رق یی دوعو روش وا قالطا ربح ۱

 ( هرابجو ) هدننزو دوعق ( روبجو ربجو ) ردندنیئد ربج نب دهاجم ردندلاجر ءامسا
 رج لاقت ردهنسانعم كليا حالصا بوراص کیک قیربق رولوا ردصم هدننزو هباتک
 كليا ناسحا هریشفو هملصا اذا لوهملا ىلع رف ةرابحو اروبحو ی

 ربج لاقب ردلیعتسم هنسانعم كلا ا هلکلیا لام ءاطعا نکیا ربقف ل



 ٩ ۳ 8 مس

 لا ۹ /

 اد ال ی

 روس ا ال 4 ما رووا و کر دراو غ اط كجوک
 ران ینعب لج را روش لاش ردهنب رام ناروئو رو ید ون هدنزو لعفت ( رولا )
 هراو هرانا لاقي ردب دعتم هن انهم قمر وف زو و یا زو ر كره ( ةرابالا )

 هروک کا نکل ردیولقم لوڈ ہرا كفلوم هدارو ک رد حراش هه اا هرثهو
 هدساصا ردیآ ندن [ ردلدب ندهزه ءاه هک لوف هزه ردمزال قوا را اد

 تددراا هک 4 فلوا موسم هی رابع هع یا « رنتساو دسالاو ٍدیسنا تزراو ۱

 "م فلوم ارهاظ ندشیدلوا موسم هنوکوب ید هدراذخأم راس ردملکش
 ردهتسانعم هرانا هدنزو لیعفت ( موج ) ردشلبا تب هدنناونع یالث 4با خیز هتوف

 ردلمنسم هنسانعم كليا شیتفن و تح "ندنزوب ځا كن ەنسن رو هراناییعب هرو لاش

 لاقب ردهنسسانعم هرانا یخدوب ( ةراثتسالا ) هلع نع ثح اذا نآرفلانع روت لاق
 ىيا هيحف كلاب ( رولا ةقربو ) هیرننک كنبش ( كابشلارو ) ءراا ینععب هراکسا |

 ردیدآ كرم رب هد نار قشمد ردا دم اضعبو هللا مصق ( یرو ) ردرلمشوم

 هرود ( ةروثا ) ردیسهنک نجرلادبعنب دم ندنیعبا" هلیس هياب هين ( نیروشاوا ) |
 ( ةراوشا ) ربشک یا لاجرو لاعنم ةروث لاق رول وا قالطا هیهنسن قوح هدننزو
 ( راثا ( رولید هنیدعقمو رد كنا ویح رک ررلمعتسم هنسانعم ناروخ لیس هی هفلابم ۱

 جاه اذا ترار لاش رووا قالطا هبضغو مشخ هلتسانموب ردلعافےما ندنارو ۱

 ءاطغ یا ربث هنیع ىلع لاقب رونید هنسهدرپ لزوک هک كنا ( ربنا ) هبضغ |
 ین ندیزون بوراپوق ینغاربط بوکوس ییالرت ردلعافیسا ندهرائا ( ریا ) ۱

 (ةدواثلا ) ضدالا ريثت تناك اذا ةربثم ةرقب لاقب رونبد هنبزوک و ا تفح نداسطن

 نوجا دعاصفو دحاو تمدن دقت امان كلا راوثلاو ) هدنزو 4عاقم
 هتخاف یبانبا هدنزو ربیز ( روث ) هاو اذا اراوئو ةرواثم هروان لا رولوا |

 كلا ریمرپ ندنل زنم یسهلیق بلغت هده رب زرح روو ردندنیعبات هکر دهقالعن دیس

 هتتعاج بالکن ب رفمج هکر ديما رب قلموقو قلشاط رب بی رق هنلابج هيرو ردیدآ ۱

 (داولباو ) هلیئوکس كنهزبهو یحف كيج ( رالبا ) ( مالا لصف + ردصوصم |
 ندهنسانعم كليا دادقساو زایو اعد هقح هاکرد ها ا دایرف هدننزو بارق |

 حفر اذا ثلاثلا بابلانم اراؤجو ارج هالا راج لاقب ردذوخأم ندیآ یاتعم |

 ردهنسانعم تكمروکو یبسق زوکواو رغصو ثافتساو عرضتو هيلا ءاعدلاب هوص
 ردن وحش تدحو ءاه ردلماش هدهنب رغص نابي هرقب احاص اذا روئاو ةرقبلا رأج لاقي |

 ددذوخأم ندنسانعم توص عفر ردلعتسم هنسانعم قمازوا بوروس یوب تابنراجو |
 اذا ةرجألا تحاص لاقي اک ساسالاق لاق امن: لاط اذا ارأج تابلا راح لاقي |

 نوچغیدلوا ندنناش عافترا روتلوا قالطا هغلتوا نالوا ناوارفو هزات راح و تلاط

` 



 ۱ اس یه ندزو ی و عطش اذا رابغلا را
 لاق ردلمتسم هنسانعم ققچ بوانیق ناق ندندیو ضم اذا دار لاو راطقلا راث
 هب هيظع ءو ندنسو رو تروغو یراکدد نیک ی طقاروئو رهظ اذا مدلا را

 ۰ یخ را روسد هزوکوا كک را رولو هدننزو هبنع رولک هروئ و راوتا يج رونلوا قالطا

 كاا رد ران و رد را و یی ردهنسانعم ربات رد اسم هبا ر رد صم هکایوک نوچیکیدتیاءراثا ۱

 ترواجای هدننزو ناریج وهربح ردنا ریثو ردهریثو هدننزو هبنعردهریژوهرون و هبسک

 رووا قالطا هني موم و ديس كموقرب ) رولو ( ردهرول قنوم رد بم هب ر دیک

 هدنند كغنرطو هنسانعم نلڪط روند هوصو و مه دی. یا موقلا رو وه لاش ۱

 هکلیلدو روند هثیش نکوج هنيزو ك وص یک نوص وب اقلطمو روید هضایب نالوا
 ةنغازق نالوا هدنبات هلاههو رشن كقفش هدتفاو نونا یا رولا هباصا لاش روید

 قالطا همدآ رفیو قحاو هيف ةرتاثلا هنرج یا قفشلا رو طقس لاقي رووا قالطا ۱
 روت " ندبک اوک 1 کرد دآ كع رب رب هدکلف رولو قحا یا رو وه لاقت روئوا

 ردنا یسرف دیعس ن صاع روو ردقح هلوا ر یجکیا ردم وس ص یروص

 هن مو ردد هلق لوا دیعسن نایفس ثدعو ماما ردیمسا كن رد قرب لند رمو

 ااغ نالوا روکذم هدنیبم لی رت هکردیدآ كغاطرب هدهکمو ردیسا یداور هدنءالپ

 روت اکاو ردراغ نالوا روکذم ہدتیآ [ راغلاق اهذا نیا یناث ] دارم ردهدنآ
 .هلغاوا لزا اکا :اندبءنب روث بولوا یدآ كغاط لعطا روند ید لعطا

 هد هنیدم رول و یدا مزال كد روت لعطا هدنروصوت نکل ردشلوا بوسام متد لک

 اماو [ رو یلاریع نیبام مرح ةنيدلا ] حا ثیدا هنمو ردیدآ كغاطرب ید
 دحا ىلا باوصلاو فرصت اذه نا مالعالا رباکانم هزیغو مالسن دعوا لوق |
 مارو ندغاط مانربع یسهزوح هرونم هنیدم نعي دیح رغف e وه انا ارو نال ]1

 ْغاط مارو هدهرونم ه4نیدم مالعارپ 39 راسو دعوا ردمزنحم مرح ردق هغاط أ

 فیت رابوار کیست تا هلک یو ا رافلوا هدهکم روت اک
 عاجث میش دهازو ثدحمو ماما اریز ردلکد اجو دیج یرامالکوب های رلعد رد |

 دخ وو اکب دلردسیلیا تیاور ندندحم مان یرصبلا مالسلادبع دوا ظفاح لعبلا

 تحوکرب هدنساذح لئام هنسهسک ا كنغاط دحا هدهنیدم هکردشمریو رخ هرزوآ
 3 نوا مک ا هم رو زهرا یری دع مو زد و غاط

 رایدلبا رابخا یتغیدلوا :غاط كحوکرب هدنمان رو هداروا 4ا .دکیدلیا لاوس
 رد هقلو ظفاح هک ن دد نالوا یردب یدنک یرطلا نیدلا فیفع میش هقش

 ترکی و هدف نالوا یلامش كنغاط دحا هک ی دلیا نرو اکی هرزوا كما



 ۳ TE Dm TET هنساتعف
 1_ هجاعا شغولط هوپم ۰ هدیسسیکیا هرزوآ ىرآذخ أ١ ردلمات ما ندراما ( فلاو )

 | یوم رم و هجاغآ ندیا روسهظ زونه یسهویم مات شعبا دنع و روئید
 رثلا هيف راص اذا روعو سان رش لاقب رود هجاغا شاک هنس هجرد كلزوشوبد

 هدننزو هارح ( ار٢ ) یم نا هرم غلب اذا رثمو هر ج رخ ادا سا رج وا |
 برضا نکل بودیا صیصنت ینیهج هلی را ةر عج فزم r كەر
 رهس و ردیدآ كحاغا عور هب هارو ردبلاغ قالوا مح مسا ی ک ءا ره هناوا

 هجاغا ولسشم ءارم و ردیمما كغاط كجوکرب هدنفش مفاو هدنباج :امس كشناط
 لاش روند هضرا قوح یرئو اهر حر دق راص اذا ءار رف لاقب رود"

 فرا نالوا لا رکی دوب هدنزو هنیفس ( ةربقلا ) لا یک ی 3 شزا

 روند هغای نالوا رهاظ هناد ai زونه نکر مچ بواباب هدشنایو رود

 ىلع شا دوهظ یغای هرکو مج نا لبق هم رهظیام یهودبزنا :ريغ ترهظ لاق
 رهظیذلا نالا یا ةريثلا برش لاقب رونید هدوس شمامقچ یننیفو یغای زونه لوق |

 هد ربخا یاثعم یا هلا هریک هد زو ربما ) ربنا ( هدبز ج رخت ۸ یذلاوا هدیز | ۱

 روهو رم هلام لاق روند هریشک لام ( رومملاو ) هدننزو فتک ( ملا ) ردفدارم

 ربثکیا نورو موفو روم لجر لاقی رونید همدآ لالا ریثک روو ریثک یا |
 كليا روهظ هناد هئاد نکیا رايا غ اپ هدمولط هدشنزو لیعفت ( رذتآ ) لالاو |
 ىفسق راجشاو تابلو دبزلا بب هيلع رهظ اذا اريفت ءاقسلا رم لاقب ردن

Îدقعو هرو ضفن اذا تابثلا ر < لاق رد هثس انعم یل یک بوکو د ی  

 لجرلا رم لاه رد هنسانعم ققلاغوح هلبا امنو وشن بورب دنلتکر ب یتلاغ نر 8
 رکد هک ت روند هج اغا ولهویم ( سالا ) كلام هلا رم لوقتو هرثكو هامن اذا هلام

 و ولوایرعرق ةکروش .د هنکیچ كنناب ضاجو روند هه کوب ندناپوبحو یدنلوا 1

 یداو رب هدننزو رم ( رم ) ردیسهشک كن هک باتهم هدننزو ریما ( ری نا ( ۱
 مح ادبع نب دج هدننزو ریز ( ری ) ردیدآ هبرقرب هدنم هنیتهف ( رم ) ردیدآ

 لس الا ف رو ردیلنوم كرم هدشنزو هحرف ( ةرفلا ) ردیسا یدج كند مان
 لابعتسا هد هبط سفن هر هللا هقالع لوا بونلوا قالطا هکرابم لام شوت ا |

 العم لصاح فوم :والح یسفن ف كلام یا :رغ كل یشنام لوقت هتعو یدنوا |

 هلیوص فولوا هکردیف دارمو هدننزو هراجت هلو ( ةراجتثا ) ردعليا ريضق هللا
 هدشزو دوست ( رووثلاو ) هدشنزو روج ( روا ) روند هیهرفح نالوا ادي إف

 كن هغلاط و لزو ردهنسانعم قمقلاق بوز و ندنرب هننرب هاف ) ناروئاو ) 2

 .قمارجضص و جاه اذا انارو و اروول و ارو روش "یشلا را لاقب یک یسقق | ۱



 ءوس ۳7 دارم ۳ نود هعی هو "ساب اقولا رد هوس دعی 3
 :رعلا ترفنا لاق زد تضاف ك رولب ینتمالع تدالو 0 هبک رافساو ردیدم 3

 فرا هکرونېد هراوط او ۸ لوس هدنزو حابصم ( رافثلا ) ةدالولا ٹن اذا

 لا اھج س یر یا رافثم 5 لاش هلوا راثآ بوکس هبو ربک اعاد ینالاب و

 مدآرب ( رافثتسا ۳ نوأم یا رفثمو رافثم وه لاش رد هتسادنعم رافذم رم

EIكمروتک پوکح هتفرط كوا ندنسارا یرلقلی وا یک یزب نوط كرلتروع ی  

 یتغریوق یمسق كيوک و اب ولد هب ذخف نیب هلخدا اذا هرازاب رفتتسا لاق ردهنسانعم

 هبذ بلکلا رفثتسنا لاش ردهنسانعم قمردشباپ هنن راق بوردصق هنغاارا یسهجاب

 ندنسهسک ۱ یراوط هدننزو رفح ( رفثلا ) هنطب هقزاپ قح هیذعف ناب هلخدا اذا

 هفلخ نم هقاس ادا یلاثلا بابلا نم ارت راجلا رفت لاش ردهنسانعم كمروس
 ردهنسانعم كليا با رطضاو دد رت یشان ندقلزس ربص هدننزو لعفت هلفاف ( قتلا )

 هدیس راق رود هنشع تحاغا هلند ( را ۱ ع رحو درد وب ادا لحرلا رقش لاش

 هلناک لاش رونل وا قالطا هلام عون رهو ج یا را رک دل ردا لاش روند هويه

Êه روس هلی تيم رده رغو هل اه رده ره ید رفم هلغلوا سنح منا لالا عاونا یا  

 هل لاق رونلوا قالطا هشموک و هبوتلا ندا زلف رو مدو قانعا ردرامنا عو

 ندطوس هر ۳۹ رو وا قالطا هنح وا لللد ناسللا ۶ رگ و هنسازعه سرا ةدلح روند

 طوسلا ةرع و كنس اذا هتذعب یا هناسل ۶ 9 یب حض ساسالا ف لاق رکو اق

 مطع طوس لاقت ایش دنه وړه رول وا قالطا هب هدقع نال وا هدنح وا كنعفاق 2

 اتناطلس ةرم هّلا رثک لاقب رول وا قالطا هت رذو لسنو هفرط قف ةدقعلا یا ةرفلا

 رم لاق ردهنتسانعم قوط شا جاغا هدتشزو دوعق ( روا ) رووا قالطا |
 هنسانعم قلوا رادلام مدآ رو ملا هيف راص اذا لوألا باسبلا نم اروم رجلا |

 نا یحاض نوا قمالتوا باولو 9 اذا لجرلا رم لاق دلت 6
 هلرمنک كنمزمه ( رامتالا ) رتجشا اهل حجج اذا مغل رمت لاقي ردهتسانعم كمركز

 هدمولطو رُملا هيف راص اذا رجالا را لاق LL كمريو ه ویم جاغا یندوب

 هینسشن 13 ررلیعتسم هنسانعم قلوا هیاد هناد أي نکراپای بویقلاج غاي 5 1

 نس كل نا ساسالا یف لاق دب زلا نیم هیلع رهظ اذا ءاقتسا را لاش شه

 3 لام كمدارب و دل ا ف فصا لاثما نم ی اذا هيلع یا یو

 ( رفثلا ) رونلوا رییعت یعامس رکذم هکر ونلوا قالطا هیسک زککو نو امو اهرخؤم

 و هدنن زو تتكلم ردن یججا عجو یکلابحو لبح زدرا۶ یی هدنن زو

 هنس رد تكشابو ردلس ره زا هکر ونلوا قالطا A روش هرو 7 هضؤو بهذ یا ر چ

 هلام ع ون رهو هبه وړم یجدو هدشزو باڪس ) راغلا ) هدلوو هش رذو هلسن یا
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 | هدلبرپ هددنهرحگ لحاس هدنبرق نامرک رهش رغلو هدننزو روز روند یخد رو رفت
 | ار لجراا هل لاقب هنسانعم كلبا هنخرو قجآ دک رولوا ودسم فن و ردبدآ

 هلا رفت لاشب زولوا دش 4فاوا هلص انعم قاوط ددکو ر اذا كاا بابلا نم

 س.کسصع اذا ای الف مث لاش ردهنسانمم كلبا تک یراشبد كىدآرب و اهدس اذا

 ءانب ىلع نالفرفت لاقب رد هنسانعم قغافوا یرلدید 4بس هئداح رب كمدآ رو هر

 ثاثود یرلشید كوا لوف ىلع یراشبد كفجوحو روغن وهف هف قداذا لوه
 ادا لوعفلا ءانب ىلع یصلا رف لاقب رولوا تبان یتباث هنیرب هرکص هکر دهسا
 نوي وافرط یا هدننزو هرقل ( رفا ) روغثم وهف هعضاوروا هنانسا تطقس

 و رج ةرقل یا هنرفث یف نعط لافب رونید هنیروقج زاغوب نالوا هديب كنپ بن
 هک رونید هروفح نالوا هدتیامن كننوپ كنهود ریعبلا ةرغثو نيتوقرتلا نيب ىتلا
 ندروقج نالوا هدنتسرا كنسکوک كنبسق تآ سرفلا ةرغثو رولوا ع.ذ نداروا

 هلهس یی رط رواد هلوب مالمو زودو رونید هنسهیحان رب كضرا هرغثو ردنراپع
 لاق رد هنسانعم كمروشود ینرلشید قحوح هلیرسک كنءرمه ( راغئالا ) هنسانعم

۲ 4 

 ص

 لاقب رولوا اض هلغلوا هنس الوم كج یرلشد ثفحوح و هل قلا اذا مالغلا رغنا ۲

 لح را رغنا لاش رد هنس انعم ین٤ افوا یرلشهد كمدآرو هرفت تم اذا مالغلا رثا

 یند و هلمسک كنهددشم یاثو كنءرمه ( راغئالا ) هف قداذا لوهحا ءاي لع
 دا لاق اک هرفت تم اذا مالغلا فنا لاش رد هنساعم ك یرثدید ثفح وح

 هفحوح نالوا شود یرلشیدآ( روغلا ) ردندلاعتفا هک یدا رغتنا لبصا كرلنو و

 هنسانعم ق رفتم قنغاط ردد رفم یسهلک ز ةد لی كلا ( روغثا ( رکذ اک رونید

 هدنع هدشننزو روبص ( روغ ) نیفرفتم یا اروغت اوسما لاش هنمو ردات
 ندهنندم ضایعا هدننزو هربض ( هرغث ) ر :دیدآ نصح رب صوصحم هنسهلسق ريج

 یححف كيا ( رفثلا ) رولوا قالطا ههندم او ضاعا ردیعسا كن هیحات رب

 هنج رف ةصاخ رویطو شوحو یجنرب ینعب كبلاخو عابس لوکس كنافو یضو

 ینعب بیضق كلسم ندنرلج رف لوق ىلع یک ینیدلوا صوصحم ههقا ءایح رونید

 نک اس اف اضهب و هلنتعف ( رفثا ) رولوا صخا هکرونید هنیرپ كجهریک تك آ
 لرم روللوا رببعت نوقسوق هکرونید هشياق نالوا هدنسو رک كن ریا تآ رولوا
 ریسلاوهو هرش دش لاقب رولوا ریبعت مدلاپ هلغمالوا نوقسوق هدر اد لئالابو

 قچای مدلاپ و نوفسوف هنالابو هربا هلیسک كنءرمه ( رافثالا ) جلا رخوم ق 0
 ارث هل لع. انا ج ىلا رفلاا لاقب ردهتسانعم ققاط مدلابو نوقسوق لوق ىلع
 هفاساذا لغبلا ر ما لاقت "ردلیتسه هتسانعم كم روس ندنسهک | يهب ادو هب هدشوا

 1 هی رفنا هدرپ تكجج؛د مدایط بوردشانب یرکد هني رد كنالف هکر دندانعم ویو هفلخ نم

 ی ِ
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 و هوا تبنو سابق هطنرح ه مک مب ۱

 4 | كنسەلك رجم یاغص و یره وجو رد دکر یغص رب دغ یف ضد ر 3

 ا ر کد ی نالوا باوص ردطاغیرلمد رود رمو جم هدن رغصم

 لوكس كنیعو یعف كلاث ( رعللا ) رددناز ینوتو مم قع نسرپد مج رح هدن رغصم

 نالیغم یعی رس هکر ونید هب هنسن لایس هيس دویص لوس ردیف هلنتعفو هيض كنات و

 قلوا قوح لیکس هدندب هلنیتعف ( رعثلا ) ردلتاق E روهظ ندنکوک كنجاغآ
 ( رورعلا ) هلیلأت ترتک اذا عبار بابلانم ارعت لح را رعت لاقت رد هنسانعم
 ٹول رط رورع و ربصق یا E د لحر لاق روند زا دلیعص ات

 تورط و رولوا یک یشاب رکذ هک رود هنجوا كنو رط لوق لع هاب یراکدد

 رانلا نم موق حر ] ثیدلا فو هیاملا ف حراشلا لاق رد رلکدید ینکیت ناغلوق
 ا ءاگقلا نالاه وش راغصلا ءاثقلا یهو رو رعد یاری تاک نوننیف

 3 .. كولو رود کتش رو رعث و ءاضب نوکت تینا رظلا سور یه لیق و اعد رہ

 روسد هنب ریغص كنه ربس یرلکدید روگو رود هنک و ک كنناغ وص هطاو هنسانعم

 (نأرورفلا و ) ( تارعلا ) ردندننابن ةيداب روید هتشع كتاب یرلکدید نولوذ و

 . | تآ هکرونید هرالیکس هجنوزوا ولف رط ییا هیبش هنرلش بهم لوش هلیسهیاب ينو یم كرا
 | همشط كن راهم یندكنممقنویف كاذکر دنا هطاحا ینرلف رط هسثط ییا كنب راهیاخ تاذیسمق
 ددندآ ثابنرب هییش هننوا رعوق شوق هلیس هیب عج ( ریراعثلا ) زدیا هطاحا ینرلفرط
 . راقالتح هدو رب هدشزو هبماح ) ةررعثلا ( روند هراق رلتح نالوا تام هدنو رب و

 كنم ره ) راعت الا ) قق ةا هيف اد اذا فنالا ر رعت لاقي رد هنسانعم كلبا روهظ :

 ی رد هنسأانعم دن سی تساوی رابخا هیتهج 0 ند ا

 ود a للاب e قوا و یعب ردندبشع رایخ زا
 دوخای هغب زاب و هغن رب ش اح اقاطم رغثو هلاه ردهرغت ید رفم رد وب كنف |

 امت ودور د هنر و کرک نالوا هدرازب شعب و .دراغاط ||

 حابصملافو حر حراشلا لاق روند هراشید وا یت عجب هن رلمدقم لوف ىلع روند هراشیدو

 3 گر وند هاش نالوا تبا هدنراتبنم رغث ضعبلا دنعو اانا ىلع قلطا مث سما رفثلا

  فوخ لح هک و وه دح رس نالوا هتک ب رطاراد و 4 رگ غل وا قالطا ا

 ۱ ردقح هلوا رر نانلوا رییعت یرعآ نشد زوذوا نییعت نابزرمو لانواع اروا 3

 ,رکدک نالوا هدنلخادو در (SEE رس کلعو ءدلب ره ینعنآ "ندنادلپ عدرا 1

 3 کاو 2 ی A ند رھ رالح د قو



 را اه وا KS EN 1 ن

 | مدلا ةرذك یا : ۶ دنعط لاقب رول وا فصو هد هنعط نالوا ناو" رف ناف كنز هرتوآ

 ۳ ¢ 5 رز یا :رث هما لاقب رونلوا قالطا هب یراق نازوا ولزوس قرج و |
 ۳ میخ بلا ( ةروترثلاو ) هدزو هاسلس ( ةراث لاو ) هدننزو هرارط (ةرارلا) |
 زا ةو رو ةدائرت و ةرارث نیم لاقب رونید هبهعشج نالوا ناوارف وص )درفن وہ ۱

 ۲ یدوس هدنللو روبص ( رو لا ) ر روند هبیراف یوکریو نازوا هرات رثو ة ربع يا |

 ۱ ابا كاذک و ةریغ تناك اذا رور هفال لاقب روند هنویق و هب هقاب قوج كب
 (ةرورااو) هدنزو رح ( لا ) روید هپ یراق ولزوس قوح یند و ( :راثا ]

 ۱  ندهرونمیناعم هدننزو روس (روژلاو )هدننزو هرارح ( :رارثلاو ) 4ف كنا#
 لوالاباپلانم ارورتو ةرارثو ةرورتوا رب ةاشلاو ةفانلاو نیعلا تر لاقى ردزردصم |

 *یشلارت لاقب ردهنسانعم قلق هدنک ارپ هیحف كنا رو ترم اذا عبارا و یاثاو
 نیملاق روند هبهنسن لو رولوا فصو رو هق فو هدد اذا ا بابل انم او

 یروبغیوراثکم یارمسلجر لاقب رونید همدآ ولزوس قوجوعسا و یارت ناکمو رب
 روید 4 آ نالوا كباچ یشن رب د وءانآ رثک یار با« لاغ رود هدولپ قوح

 ( ةرثرثلا ) شکرلا میس یارثنمو رث سرف لاقب هدننزو رجم رونید ید رثنم
 هف رف و هد داب اذا "یشلا رترت لاش رد هنسانعم تا زام راب ید و هدن زو هزز

 هددرو هرثک ۱ اذا مالکلا رب رب لاڌب ردهنسانعم كلیوس ق قوح هنود هود یزوسو

 | هتیربیرب یاعطو هلک | رثکااذا ماعطلا قف رر لاقب ردهتسانعم كم ماعطقوحو
 هدننزوناسلس ( رائرثلا ) هطلخ اذا ماعطلا رر لاق ردهنسانعم قمردشراق بوناق

 لجد لاقپ رونپد دمدآ ناغشاپو راذهم یا راثرت لجر لاق روند یسک و کای
 ردپعسا كنهرد كوي رب روخای قمرتارب هدننیب تیرکت هللاراجسرانرئو حایص یا راثرت |
 کرت ردناب یاود یورعمهلتساوب هکردیم#ا سراب ربنا ہل رک كنم ( ةرارتالا ) |
 است ییا هدنراید هینیمرا هليمط كنات ) رون لا ) روشوا رتبعت ینلزوط نیداق ۲ 3
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 كليا كانم یړپ هدننزو لیعفت ( ررثتلا ) راربد ربغص روئرت هنيرړبو ربیک رولر هنبرب
 رد هنسانعم كکود هدنن زو دا : را ( ادل اذا ناکلاب رر , لاقت رد هنساتعم

 لاقب رد هنسانعم كلكود هدننزو ناح رحا ( راج#لالا ) هبص اذا "یا رهت لاقب

۱ ۲ 
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 هکرونید هغانح لوش هلیسهین لعاف مسا ( :رج لا ) بصن یآ .انا رت |

 ندنغل راطو بویلوا روقح ییدا رهاظ هلوا ر ولیکود بوشاط یعای نالیوق هنا چ
a 

 اهکد و ضیفب بناک اذا ة رهعش 5 هنفح لاق رد هلل راشعا فوصوم جات ا

 رجعه عمدوا . ءام لاش رونید هب هتسن یجقآ هلیناونع لعاف مسا یخد وب ( رهعثما ) ۱

 . ردیرب نیکنا كب E كرکد هلیس هين لوعفم ما( را ) لتاسآ و 9

 8 رکذو هی لوقو ) رولوا ضهزکب یرالحم راس هنترٹک كيوص ما ا 2 و



A 

 E ک هک ر روند هر ینیدلوا عج كنب رلفرط یرفوم كتهیفوح یار رحأ ىع اشلا

 كنبروقحسکو کو روند هنطسو ٤ كرب لوا لوق. .لع رد ر نالوا ینیام كکبوک هلا

 لبس رونی د هرلب و ناق راص هني روقح لک و و رعبلا 0 و روند هنشهروح

 روشید هنیربره كن رهعطق نالوا قنغاط ند رهنسن راس و تاینو هتسانعم دید

 راريجا( راريبلالا ) تعقنا اذا عبارلا ب ابلانم اربث ةح رقلا تربت لاقي ردهنسانعم | 5
 تررابثا لوقت ردهنسانعم قفلایوا بودل رغ | هلی روتفو لسک نانا هدننزو

 هلغلوا ریذیل وصح صوصخرب هدنزو باتک ( راشلا ) هنع تلقاثت اذا مالا نع

 كناث ( ةرجلا ) هناصق نم فارشا ىلع ىارما رابلا ىلعوه لاق رونید هغعشاقي

 هنب ر نالوا مظعمو مساو ك هردو رونید هرپ قلا و روقح لینوکس كيجو یمن ٠|

 العا مقجم و همظعم قل ىا یداولا ةر ىف لیسلا فقو لاق یک سو ۱

 نالوا ر ولیقص اتش مزوا هدننزو ریما ( رجلا ) یک هفرعو ف غ رد ر یک

 كن هنسن را یهنسنرپ هدننزو رڪ و جلا ) رونید هنسهص و و هنسه ربح كي هثست

 جب هطلخ اذا لوالا بابلانم ار رقلا رحب لا ردهنتسانعم قماق هنس هص و
 برعم وهو سی *یش لک لفت ریجاا هدحابصم هک رید حراش هلفت یاسلا

 هی شس نالوا ضیرع و ظیلغ رحم و ءاتلاب لوقت ةماعلاو ر ملا ءراصع ربجلا و یعصالا

 لوق ىلع رددآ كيوصرب هدنر نا رحم رو ضيع ظیلغ یارجت قرو لاقب رود ۱

 شضیرعو ظیلغ یدو هدننزو رجا ( رحالا ) ردعقاو هدنندب ماش هللا یرقلا یداو

 لصالا ظیلغ یار ا مهس لاق روند هفوا نلاق ید و هصقو رود ئيش نالوا ۴ ۱

 ات ریل ) روید طب شیزعو طیف قمو هد ز و تک ركلا ) ریصق | ۲ زا

 لاقب ردمسا هک روند هکلک وپلسو هکلکشوک نالوا هددوحو ریت و هض ى أذا

 نانلوا رکذ روند هب هق رفتم تاعاج هدننزو درص ( علا ) ءواخز یا رب هج ف ۱

 راعیفنا 4 اعنالا ) روند هرلقوا نالوا ضيع و نیلاق یرلیدو ردسیعج كنەرج أ

 ارتشک ضاق اذا ءالا رهنا لاش ردهنسانعم قلوا نيقشاط كب یشان ندننرف وص و 1

 بیاناوذ یارجم نارریخ لاقیرونید هلاد نالوا یرلموغوب هدننزو مظعم ( رجلا ) |

 هرذ هلبا هددشم یار ( ةرثلا ) ردیس هدرک وعه كر رج هکرد نالیغ نا ( روهم)
 هری یا ةر نیع لاقب رونید هبهمزایا و هراکیب نالوا ناوارف كپ يیوص هدننزو

 ناوارف دوس هکروئوا قالطا هنویق دوخای هیهقان نالوا مساو یراکیلد كنتىەمو
 هنويقو هب هق اب نالوا ناوا رفیدوس و لیلح الا دعساو یا ةرت ةءاشوا هاب لاش

 کز
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 ه رخ لاش رد هنسانعم كقلولناو هعس و اذآ » چ لاش رد هنسانعم قو هدننزو

 رعفنااذا ءالا رعنا لاق زدهنسانعم قفآ ب وناسق وص ندر ا هدننزو

 . هاب سنک كن روک زارو رولک رور ىج ةرب ع ىا ةر ةاشوا دقا لاقیرو وا قالط

 سس



 ی دقرو مزح و لفعو ۴ وا ۳۳ 0 انس ا

 اإ تردقی هعطق و لسو یهدام ر 4سرد یار 4فلوا مصاقو فیعش هدتهج

 مدآ ر و هم رضا مم و سالا نع فش اذا لحرا رعنا لاقب رد هئسسائمم قئوا

 نوسلوا هدنلاح فوفو ك کو ت٤ض لرڪ ردهنسانعم كود هرزوا یسهقرآ

 كود و رک باریک کیک مپ و مزه ىلع عجد اذا لج را رتا لاق
 رد هنسانعم قفآ و اوعجارت یا اودارتا اذا بسم ىف موفلا را لاق ردهنساتعم |

 كغولوا هکرونید هروفح لو هلك كنا ( ةراجتا ) لا اذا ءالا را لاق

 یدآرپ هلیا شیا رب هدسنزو ربص ( ربثا ) هلوا شفلروقح بوزاف یوص نلیکود |
 هسبح اذا لوالا بابلا نم ارث "یشل اب االف ربث لاقب رد هنسانعم قموقیلآ |
 اذا مالا نع الالف ربث لاقب ردهنسانعم كليا فرو منم ندصوم ربو هيلع |

 الالف ر لاش ردهنسانعم كليا دیمونو بئاخ ندهنسنرب یدآربو هفرصو همش |
 كمروس بوغوقو هنعل اذا هر لاقت رد هنسانعم كلبا نیرفنو نعلو هبي اذا

 كہاکح و رڪ ندلحاس یعب كلبا رر ایردو هدرط اذا هرث لاش رد هنسانعع ۱

 شیارب یدآ رب یدوب هدننزو لیعفت ( رعیثتلآ ) رزج اذا رصلا رب لاقب ردهنسانعم ||
 ( روشلا ) هیلع هسبح اذا ریبثت "یشلاب ان الف ربث لاق رد هنسانعم قموقیل آ هرزوا

 پاذعو لیوو كله اذا روب لحرلا مث لا ردهنسانعم قلوا كاله هدننزو دوغق
 ردهنسانعم كلبا كاله و هالیواو یا هارو اوراتلا لهاوع دی لاق رد هنسانعم

 لاغنشا و تموادم هیهنسن رب هدننزو هلعافم ( ةراثلا ) هکلها یا هللا هرث لاق |

 هدننزو لعافت ( رباشلا ) بظاو اذا ةرباثم الا ىلع هربا لاقب رد هنسانعم كا اإ
 یغاربط هدننزو ءرمط ( ةربلا ) اواو اذا موقلا رباثت لاقت رد هنسانعم قمشا رج |

 ههرو هک رونید هغارمط هئوکریو هنسانعم هلهس ضرا روند هری زود قشمو
 ردیدآ هرد رب هدند رو یسهلیق هیض هرو رونید « روقح نالوا هد ربو رول وا هیس

 دون ھم رخ ج هکر دیفدآ مو هدننزو هرمص هی كات ( ةرشا )

 ج یعالا رب و جزلا ربو هلک كلون عصنلا ريبثو ءارمتلا ريبثو هيعف كات إإ
 هدیدرو هلم ريب و رد رلعا كدغاط رر هدهکم رهاظ ءايع ریو بدح الا ریو"

 یرلتمننح مالسلا هيلع مالا لوسر هبیزلا ةرعنش نی سیرش هک ردیمسا كيوص رب
 هارکتسا ندنسانعم تسارشرلیدرویب لیدبت هح رش ینمسا كروبنمو رلیدرویپ عاظقا |

 هکر ددنلانعم لصفمو عطقعو رد هنسانعم سبع هدننزو لازم.( ربتثا ) هییس / "
 عضو هقان دوخای تروع هدنآ هکړوند هعضوم لوشو ردرارب یمیریآو كیتک ۰

 لا ىکا كڭتەراي لمس ) دوضید هرب قجهل غو هودو هیلیا لهي |

۱ ۱ 



 دی زلتفای یاد ز تارانانولوشو لحدیایروو ویرون تکرداو یراث هب ٽاتق لوقت

 هکر د حراش روند. دا اق هرزوا روک ذدحو هکر ول وا عج ندنظفل ر تاو سپ

 لهاا فاطم فذح الوا ردم وس ص هلهح و یی هدنا دح ) نامع تاراتاب ) وبا

 هنتسانعم لتاق نا هداروب ینا ردکعد همدن نوبلاطلا ااا هک رد هد ربدقت همانا

 مالعا نراهنیک تدش هدنصوصخ ماقتناو عیدصت و عیظفلو عی رقن یرالناق هلغل وا

 كلوتقم هکردشلوا بهاذ هلوا هجو یرمشحم زو ردشفلوا اد نوجا میهن و

 نادناخ ېب هکهتن راردا ادن نوعا اغاو ثح هماقتاو هنیک ذخا یررادباچ

 ندا ماقتا دغ هکیدىد ىو كلذک راردا دایرف ود نبسح داد هرلیدیزپ راثوا

 دیص یر رد ات ا 0 یر ره ندی واطمو بلاط ارز روثل وا قالطا 9 هد همذآ

 هنسانعم لعافو رد هنسانعم لعاف هکر دک لدعیریو زد هنسانعم رو ام هک ردسک یظفل

 ثیالو تالو كياشو كاش ردزاج قلوا یصتخحمینعی فوذحندنظفل ربا راق نالوا
 یتماقتنا هلبا لتق یبلتاف كلوتقم رأثویهتنا ردلعاف فلا اریز ردوازومهم قلا سپ یک
 ترأت ساسالاق لاق هلنافلتق اذا ارت لدقلاب هراثو لبتقلا رأت لاقن رد هنسانعم قلآ

 روذم كودعف هاف ت تلعف اذا یی و یهمح ترات لوشو هب هنلتف اذا نيک £ نالو

 رلب رعو كنم یرث 4 زر یا انکب ۰ تیر لوقنو یهتسا هروثمو روثم لیمحو

Aeراردیا لابعتسا هدنسانعم ديل اب حش یر ین عب هتسانعم ا هادب ان الف  

 ( زورولا) هلوتفع ریل ثاغتسا اذا لبتقلا لورًتتسا لاقب ردهنسانعم كلیا بلطددم
 مقتتم هدننزو رتاب ( رتاثلا ) یدنلوا رکذ هدنسهدام ءان هکردیفدارمو هدننزو رور
 هل والوغشم هشیا رب یھ هيم روط هرزوا تی هدنا ییمافعا هکر ونید هم دآ

 كن هددشم یابو كن ه>م ه ( راتالا) ولت درد یتح ی لع قبال ناک اذا ربات لحر لاق

 راثاو یرأث هنم تکردا یا نالف نم ترانا لوق ردهتسانعم قاآ ماقتنا رسک

 كيم ( مینلارألا ) ىدنلوا ماغداو بلق هيا ىسات كلاعتفا ىديا رأتنالصا كنسهلک |
 و هدقدل وا لئان کا یلاط كنآ هکرولوا قالطا هماقتنا لوش هی |

1 
۱ 
1 
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 عزفنم عدنرا اذا هنع لجرلا رجثا لاق ردهنسانعم قلوا غ راف ندنآ بوروط
 رارجثا و ردلوتگهغلوا دعترا یسهخن ارهاظ هلکلیا هجرت هلا نیو ناو

 وو وا روز هماقتناو نیک نالوا 0 RÎ بولوا تباث ۳21 5

 ۱ 3 ماقا و هریک 4 نکن هدنزو راهظا راثالا ردذوخأم ندنسادعم کک ا

 لد 2 نوحا j 0 ) رادنشالا ( 1۳ كردا اذا لح را رانا لا رد هنسانعم

 ۱ للاطلا هباصا اذا یذلاوهو ملا راثلا باصا لا شب هراو هتحار باوخ بولوا

 ۱ اوت نداد رود نانیط ۱ ( را رج الا ) هدعب مات هب سو

 ۱ ۱ هد هب ابن و ردص وصنم هد رباس تاهما نکل ردشلیا توکس ندوب فا ورم هدند دص
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 رپ هدنب رق ه دلب ما لیدلا روځ هدنس هکل وا دنس هلی كن همه نیش ( ناروث
 لالکو روف ندلع و راک رب گر ولید * یک لوش هد زو راح ( ریالا ) ردمضوم

 لع موادم یار لحر لاش هوا ردیاتموادم و ترام 1 را کت هزکمن کد لک

 شرا روشید هر لفادوئواو زود هدنازو روفبط ( روهبلا ) روتف دصب لماا

 كاد لیس هو دایع هکر ونید هيب ییغاشا يسب رفوب كنءردو هنسانعم هنیطع

 ردقج هلوا یسهدوب هکر ونید هنفلارا سا هلی هب كا4 كاذك ردیفلآرآ
 راکتم 4 یا روهبت لجر لاقب روند هب یش ؟ غمدمو دنسب دوخو نیب دوو

 هکر وند اب هیت ندموق و هفلموف لوشو رونبد هنس هغلاط ثكکو ب یک هپت كناردو

 رول رها و رها ی هلوا راپ فود راپ ي وص لوس ییعی فرح دن

 ) روند هجروا نوزوا هدشازو یرهوح ( یره وا  aryهنسانعف لیوط
 ( بولب راپ " رکد هدننزو دادش ) راے 1 ( هلسانعم باح روید هدولب ( روهاكا

 رغ لاقن ردذو ام ندنسانعم رەت روش وا رعت موق هکر ونید 4: س هل الو نالحاص

 ناردلاف یرفو یتشاب ندنرتک تیاغ رايت و حطاب یذلا هجوم وهو رابتنا مطالتم
 لجر ساسالاق لاق رم هیات یارایت لحر لاش روند هبیئک غم دم اوب مس

 ندیا نا رج كپاج اق راسیتو هربک یا ههیت نم جوملا حومط محط: ءایت يارايت
 هلرسک كانال ( ربتلا ) ةي ربا عب مس یا ارایت اقص عطق لاقي رول وا فصو هرمط
 یراود یکیا كن هناخو هلا یارپلا « ذحا لاقب رد هنسانعم هیئو توخو رک
 رت تک هدنسهدام زوح كفل وم روند هحاغآ نانلوا عضو یروئرآ هی

 قشابرپ هکردقج هلواكربد ناق نالوا رییعت هلشیرکو قوا لواو ردیسراف طفل
 رولوا هدرا ريڪراک رردیا عضو هزا و د رکید یاب رب وا هراوبد یرب

 ) لپ وطلا ریت نب دیج ردیدآ قعریا رب هدنبارت زاوها هدننزو ی ریض ( یربت رهن
 ثافو نکیا هدمایف هرجا زا هک ردندح رب ردهدننززو هب و ربش هک هک یو ربت نبا دوخاب

 كکرابم نیا ردرضاح ما ندنعلف راس هک هدننزو یربس یربت نب ورع یدلیا
 هدنتمذ لتاق هلیوکس كنم. راو يج كا ( راثا )  ةئلخلا ءالا لسف ) ردیهت
 ید و لحذ یا نالف د یراث لوقت ردمسا هکر وند هتد و مد نالوا رقتسم

 رول وا ردصم هنحانعم كلبا بلط ییصاصفو تیدو مد ل ندلناق كلوتقمو لدتقلا نم

 تب هرزوا هاسم فاژم همد بلط اذا ثلاثا بایلانم ارأت هراثو هیرأث لاق

 لا تبا ماقتاو مد ةدلتمذ هکر ونید هیسک ندا لتقف ی رقو مج كمدآرب راو ردخلیا

 كره رولك رأثا یمجج همیج لتاق وهو ىلحذ هدنع یذلا یرأث نالف لوقت رولوا
 یعخ كنا ردهرو مسا ندرلن وب ردیولقم هکرولک راثآو هلیئوکس كناث و یعق

 لتاق نوجعا لوتقم هلدمو مض كنهزبه و یخ كنا ردهروئو هلیوکس كنءزمهو

 هدتمذ
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 حرطارات كرلب عوب هدنادرفم بغار ردشلبا صیصتت ىنغيدلوا لصالا زومهمو یکذ

 ةرات هلعف لاقي هنمو ردشلیا ذخأم نایب ويد رد هتسانعم ماتلا هکرد ذوخأم ندنلوق
 هدصا وغلا ۶ هرد ۳ رند ج زام ی دعب اشو لاح دعب الاح یا تارا هلعفو و ص یا

 شدم باب هل رلللا فالتخا هدنصوصخ هدوژم نوک رب مارک باحتا هکر د روطسم

 یراتیضح هيلا راشم رلیدلیا تعجارم هنپ راتمضح ههجو هللامرک ینترم نالوا
 نارذڪ عبس تارات ندنتسوا كنهدولوم هکردشلبا لاکشا "هدقع لح هعروب

 نامه هلغلوا سلعلاب رضاح ید قوراف ترضح زلوا ققح قالطا هدوژم هکدلیا
 رداص ندرلنا ادشبا اعد هللاونع و رلیدند لا هللا لاطا تقدص هاناسعسا ناب ز
 هانلعج مث نیطنم ةلالسنم ناسنالاانقلخ دقلو ] وبشا دارم ندعبس تاراتو یدلوا

 اماظع هغضلا اتقلخف ةغضم ةقلعلا انقلغف ةقلع دفطنلا انقلخ مث نیکم رارقق ةفطن
 تاقبط نالوا نیبم هدنسهم رک ةيالا [ رخآ افلخ ها اشنا م اجل ماظعلا نوسکف

 هسروش وا نفد قرهلوا یرید هرکصندنلالهتسا بودا دولوایح دولوم سرپد عبس
 هداعا رم دعب رم یبهنسن رب هلرسک كنهمه ( ةراتالا ) یهتنا رولوا قالطا هدوژم

 هلا ر طلا ترتالوقت رد هیانعموب یخدرأتا ۹ هره هکدتن ردهنسانعمكلیا رظن هلقدو |

 ارا دجسم ردیدآ عضتوم رب هدنب رق كوبت هدماش ضرا هلا دم ( ءارات ) هتراتا ینعم |
 هدتننایم هللا ةبصق هلا مزلق ( نارات ) مالسلا هيلع رد وب ترضح دجسم هدنا ||

 نالف تاراداب كرلب عو یدل وا رک ذ هک ردیعج كنمرات ) تاراتلا ) رد هرب : نزح رب |

 رد هنسسانعم لوتقم ماقتنا هکر ديب ولقم رات وا ینعب ردیب ولقمرتو تارات یهدنلوق |
 رهن یعی رهنلا ءاروام عیج هلی كنا ( نارو" ) رولوا كيد نالف راتوا اپ ۱

 هک هلوا مولعم روند هاشنا روت هنهاشداب ردیسا كنهکلوا نالوا هدنسارو نوهج :
 ا رد ج ړیاو لس ورو" هک یدیا راو لغوا چوا كهاش نود رف |

 ندنارف هلسو هلاحا ینسارو كنومهج بآهروت لغوا لویب بودیا دهع لوردیلغوا
 قالطاثا روت هلتتسن هرو هروب نم ۀکلوا ءان اکا یدلیا ضیوفت كدهب رغم یاصقا

 راو هاشنا روت هدعد رلیدد نارا هلتیسن هج ورا هنفرط یرب كره هک هنن یدنل وا

 یوا هب رق رب هدنساضق نارح نار وتو یدلق صوصحم بقل هنی رک ولم هاب انا

 )و دارو "یار زا زا قلا دنا ن دو ناروا كولا نسل
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 2 ls هرات ا 0 رد نده رات ا هننایب ترا قاعلا

 ته ya رد هنسانعم همو رد هنسانعف ماکنهو نيجو تقو ( ةراتلا ) كاذ دنع

 "| ید ازومهم یو فوم هلیحد تنی و یرسک كنا ردربتو تارا یج ردکعد

 سس

 ]۳ تدح هب هنسن رب و ص دعد ص هداعا I2 یشلا رانا لاقن رد هنسانعم كلا را کتور



 ردمطومرب هدهماع هنبتعف ( رت ) رد لدآ هب ۶ ییا هدنساضف ناهفصا ( یرفسلا |
 ( ةر قیقع ) .دیراما هیرف یا هدهمام ناف رتو هدنشنزو ریز ( ربع ) |

 هوشجرپ هدنب رف هفوکح ( فلا نقف ) ردعشوم رب هدهماسهت هدنزو هرج قبق |
 كغالط رب ليف كنا" ( رایت ) رددآ هدلب رب هدنزو ناب ( نار ) ردیدا

 هنسانعم هریک اب و هییط ردفص و ذوخأم ند رم هدشزو هد رف (ة ملا ) ردیسا |

 لوانو ةيط یا ةر سفن لاقب هنمو رد هلل راتعا فوصوم يأت ردا تب

 كنات ( ةرقلا ) ردشوخا محازم یدعش هلشو ىنب ینعب ةر ريغ یسفن نا ینعد 7
 دارم رولوا هدنناب كنشاب رک ذ ینعی كفوف 6 روید هنسهراب یرد لوش 4یعق

 قلوا یاقو كي هنسنرب هدنازو نانیمطا ( رارنعالا ) ردزکحم رد نالوا هدنرب ناش
 هماوف یک قرزاف لسانت تلاو بلصاذا جم را رانا لاقن یک امرخ یروف ردهنساتعم
 هدننزو نامطم (رثغملا ) هظعندتشااذا رک ذلا رأما لاقب رد هنسانعم قفلتتاف بوك
 روند هننالوا دیدخو بلص كنهراف یرلکدید ناذرجو روئوا قالطا هسانت تلآ |

 ردص وصحم هنماقم قئ و و هنسانعهد رفو دحاردکید هیسکرب ری كيمو كنا (یصوتلا)

 ردشلبا رهسفن ها ناسنا هدنسهدام ما ین و فلوم دحا یا یرموت رادلابام لاقب |
 رونید هنورفو هغاجوا كجهروشب كما هلی كنهددشم نونو یصف كنات ( رونلا ) |

 یمجعا یسهلک رون وبشا هدزوا ینایی كحابصم هک رید ح راش هنسانعم "ربا نوناک

 ردربنانن ییج یدید ردلکد رګ یبع ماحوباو ردشلیا تقفاوم ید برع بول وا
 ردرنت یسانب لصا ارپ ز رلیدلیا بی رعت برع ردیمجعا مسا رونت هکیدید یطرقو

 قلوا ذوخأم ندیسراف هدرهزمو ردقوب هلک لقشم یون ءا زا لبق هيا هدب رع مالک |

 صسف هب و هنسانعم ضرالا هجو روند هنیزوب رب روننو یهتنا ردموسم ءرزوا |
 هنسانعم ءالا رعفم رونید هرب ناقج بوبانیف وصو ةيالا [ رونتلارافو ] ىلاعت هلوق |
 هام لف روشید هری قجهلوا مش بوراو یی وص كنهردو یک یزوک راکیپ |
 دادش ( رانا ) رديدآ كفاطرب هدنب رق هصیصم هش روننو هنسانعم یداولا |

 هلاب ز ( رمناشلا تاذ ) رونلوا رببعت یقاجوا روید .همدآ ناپب روت هدشنزو |

 رد هپ رق کیا هدنشاضق روهاخ هلیس هینب رغصم ( رینیتن ) ردیدآ هبقع رب هدنسوشرق
 نادوص هدننزو هیلح ( هریتن ) رارید یلفسلا ربتین هنب رب و ایلعلا ریلیف هی رپ
 هالا را لاش ردهتسانعم قفآ «دننزو روج ( روتلا ) ردیعما هب رق رب هدنتالو

 هیکچوک كجهجما وصو هنسانعم لوسر رونید هب یچلیا رونو یرجاذا اروت روت
 یک هب مشعو قادرب و ساط رولا ید ندحوو ندقاربط هک ردیسا كق 1

 هاه ( ةروتلا ) ردرک ذه یس هلک روت هدنوب هيف برشی هانا وهو روتاب ًاضوت لاقب |
 ۴ لاسرا نوعا كمرونک بور وک مالک هدنایم یاشع هک روند هرفح رق لوش |
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 مت اذا 0۳3 دا لاقب رد هتساتقم قل دا ES راکچج ادتا كنجاغا نالیفمو |[
 هضرا شثلوا یعر نکیا كحوک زونه یرلتوا هدنزو هح ( + رفتملا ) هناشن هيف |

 1 رو زیفد زیفتلا ( اريغص اهؤالک لک | دو ث راص اذآ رفتم ضرا لاق روند ۰ 13

EE۱ وا هحولتط و ینوک نام رف کردیا و رک هدننزو هلک افت ( ءرقتلا ) ردتغلا  

 یک دوو ربو زوط ر رواد هنځاوح هرن هدننزو ملک ( رقئلا ) ددا یراک دید ۱ 3

 زا هج رک هلیحف درلءهددشم فاکو یض كرا ( رکتلاو ىركتلا ) هتسانعم لباو
 2 رود دشم فاکو یھ درا نالوا باوص نکل ردط و بضم هع" رود هدن راه لوصا

 دنس یرکتو ردیمسا هب رق و هدشاج یعاشا كدادغ ردقل وا هدننزو لبح هلیعص

 لرم كنا ( دورکن ( روند هرک کش هدنوج رول وا قالطا هرکی مش دنس هک و"

 هلناعف ردتارم ج هلیاه ردهر یدحاورد سنج مسا روند هيام رخ هکردفو رعم
 رولوا دارم جاوا هلبا هقیص ییاو کرد ح رابش الی ات ردنآ مو دونو
 ناتک ( راثلا ) نوجیدلوا یوش هلیلفو رشک نثلوا عج هدزوا یتقیقح سنج اریز

 لاقب روند همدآ نوس كب ییامرخ هلتسسن یا (یرقلا ) رونیدهمدآ ناتصامرخ هدننزو
 یعهربحذ و داز هدننزو رومعم ) رولا ( هب یا یرع لاشو ر لا حا یا را۶ وه

 بول وا یک کرک یتهزان كیامر رخ هدننزو لیعفت ( رم رقتلا لر روند همدآ نالوا ام رخ

 جاغاو بطرلا دح ىف راص اذا اري بطرلا رم لاقي ردهنسانعم قمراو هنیدح رم
 تاجاذا ةلحلا ترع لاقب ردهنسانعم قوا بطر ینهویم لوق لع قعوط اهرخ"

 اذآ موقلا رم لاق ردهنسانعم كمردب امرخ همدآرو ابطر اهیلعام راصو ارقلا _
 نملوا رم دهم« روق یطر ارز ررلیتسم هنسانعم قء روق یهتس رو رلا معمعطا :

 هتسانعم كلبا دیدقو قعروق بوارغوط هکن هکن یاو هس اذا "یشلا رغ لاش

 یندوب هلبرسک كنءرمه ( رامالا ) هففجو ارافص هعطق اذا ملا ر لات ردلعتم
 كمدآربو رقلادحق راص اذا بطرلارمآ لاقب رد هنسانعم قمراو هنیدحامرخ بطر |

 هدنز و سا ) رنا ۱ مه رک رک ادا موقلا را لاش رد هنسانعم قلوا قوح یسامرخ :

 لوالا بابلانم ارت موقلا نالف رم لاقت هتسانعم كمردب همدآ رب رولوا ردصم |

 موقو رمان لحر لاقب روند همدآ نالوا قوح یسامرخ 0 ) رقلا مهمطا 9
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 تقو هنرولوا هدراقلامرخ هک رید حراش: ردیدآ تو ترک نده 9 رگ نا

 ۳ وک كيمو یعف كنا( لا ( ردفو ر عم یرلب رع رو رک رد دآ هدلب رب هدب رغم

 یارغ ( یراقلا ۱ یدنل وا دو هدنسهدام ما ) روماتلا ) مه رم لک اذا نورما

 1 دوخاب هدسزو هر ق یت كا ) ٌةرغلا ( ردیعسا كن ریش هب داب عو ر :E زو

 ۱ ردیدآ هب رق رب هدماش هدابزو ردیح ( رج رب ۰. ) رولوا امرخ هلا هدا :

 | یل ننه مدد ( یرکلتر ) ردیجا مر دماش هبا مصق یک

 ا
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 : Oند همور روهش هک کا 7 نرم ) ردروس  rrیسیکیا رد :
 هنس ا ردپا نرش یہی و لوا نرش لوا هکر دیری زوکو رد نابم
 زد دآ كف اطرب دند الب سڊف هد زو باثک ( راعت | زرد راشعا ڻدنآ f دفنا

 رد هنسانعم قمرفوح هباوكس كنیعو یصف كنا ( ملا ) ردرطسا لاجر هن
 نایمروط یناق هدنن زو دادش ( راعتا ) حاتم اذا ثل "لا بابلا نما مت لج زا من لا

 برحشنآ بوشب رق كنج هلنبتهف ( علا ) أفريالیا راعت ح رجلاقب روند همدا
 تلعشا اذا عبارا بابلایم ۱م بر 1۱ ت رعت لاقن ر رد هن ے صام یملوا لمتعم

 همش نف 4 رفثللا ) ردیدآ ثانصح رب دوګاپ لبحرب هدنع هدننزو عن ( رکعت ]

 بابلا نم انا رفت ترغت و ردقلا ث رفت لاقب ردهنسانعم یتمانیاف هدنزو ايلف 4ا

 ەیقوفىأت ارز رد نارغن هلون نالوا باوص ضعبلا دنعو تلغاذا عبارلاو ثلاقا
 یرهوج بولوا فیت هرزوا لیلخ ماماوب هکلب یدلوا ع ومس ندب ص هللا
 بول واورعپ هبیرب نبا هدربخا لوق فلوم هک ربد ح راش رلیدلوا عبات اک | یژرناسو

 ینغیدلوا ت تغرد هلون هک دنظفل نا رغن هیت نا رفت ها راسو اعا نا ردشلوس یارب
 رد هنسانعم ا ؟ دینح یروشب دولب هدنزو دومق ( رونا )ارد زال ضیلت

 لوبلاپ رعفنا اذا بلکلا زفت لاقيو ءالاب ترعفنا اذا اروغت ةباحسلا ترفت لاق
 هبدساکو هساط كوي هیش هننکل هکر دیا هناجا هدنزو لافیق هل مسکن ( راغب )
 هک رز ةنیتادعم زاعت هدننزو دا دخ ( راغتلا )ردذوخأم ندنو یریبعت راغت هدیکر رونید

 هب هفان لوث هدننزو هرایس (ةداغتلا ) رامت یا رافت ح رج لانق یدئوا کد

 هیلوا راپص هباجر الصاو بونلتدش هکدنکو بور ویک یرغآ نکرد کس هکر وئید

 دنشنو ودعلا دنع در تراصاذا ةراغت هقاب لاقب هلوا ردیک یک قوا تسار ینعی

 قفآ بورفشف ناف ندرمط هلیئوکس كنيغو یححف كلا ( رغثلا ) اهرم یشنالو
 ثامولط و كن هب رقو ر فا اذآ ثلاشا بابلانم ارغت قرعلا رفت لاقي رد هنتضشاتعم

 ءاملا ج رخاذا ذب رقلا ترفت لاش ر رد هنسانعم كلبا جورخوص ندنرا رپ كيلدو قترب

 هدننزو هلك ( :رفتلاو ) هلیوکس كنافو یضو یرسک كلا ( ةرغلا ) اهیف قار نم
 ک١ هدي دنه رونید هوي نالوا هدنس هنروا كغادود تنسوا هدنزو ەدۆت (ة رفتاو )

 ج اغاو روند هاش نلشب هک زونهو 8 تابرب هدنزو هک هرفتو رود هغاب

 هفعالتوا ی آ راوط هلغلوا كجوک ك هکروند هتوا لوش لوقلع هناب نتب هدنرلتآ

 هلفس ولساپ ولریک هلناحف ( نارفتلاو ) هدننزو فتك ( رفتلا ورفاتلا )هیلوا بایردق
 خو یا نارفتو رفتو رفات لج رلاقب یکرک اییکو مم رونید هب یک نالوا ثقایق

 نالوا هدنسهنروا كغادود تسوا یرلایق ینورب كدا رب هلک كن هزه (راغتالا )
 هنرفنا ىلا هفنارعش جارج اذا لحرلارفنا لاش رد هنسانعم قخراص بوقح ردقهوب

 نالیغمو
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 :  ۱ارورتوارت لحرلا رب لاقب ردهنسانعم قاق هغایو هلا رلکک بول اقیص وب واط لمع و

 یک تآ یش ردو یشپوق رولوا فصو رو "مطع یورو هسج التما اذا ةرارو

 نوفیوا یادناو ءاضعاو ضکرلا عیرس یا رت نوذرب لاقب روند هریک راپ نالوا كباچ

 دوهجو تفاط تیاهنو ءاضعالا لدتعم یا رت سرف لا روند هنآ نالوا لدتعمو
 ردهتسسانعم قم هنغاص بو رثج یشوف هود و هدوهج یا هر لذ لاش رد هنسانعم

 رد هنسانعم كمسک ها رمسک كنه زمه( رارتالا ) اهنطب فامتقلا اذا ارت ةماعلا ترت لاقب
 اذآ هرتا لاقي ردهنسانعم كليا قارياو عطق اذا لوعفلا ءانب ىلع یشلا رتا لاقب

 لصا هلی كنات ( رتلا ) ضکرلا عیمس یازتنم نوذرب لاقی روند هریک راب نالوا

 نالوا ءانعرو ءانسح هی كنا" كلذک ( ةرتلا ) راودبا ریدقنانب هلکت آ هکرونید ها
 ءانعر هدننزو ریشآ سم ) ريتارتلا ( ءانعرو ءانسح یا ةرت هیراچ لاقت روند  ربق

 قمالغرا هدنزو هلزاز ( ةرتلا ) ردرورت یدرفم رونید هژ ربق نالوا ءانسحو
 5 ىلا لک راق دوعسم نیاتیفج هغو هک رس اذا ینشلاو ز اش

 هنم دجول تح هوهکتسو هوع نعزو هوک رح یا هورترت لاقف را برش هنا
 رثرت لاقب رد هنسانعم كلبا قلیوکرپو ققلاغوج یزوس هرترتو برمشام ړعیل جبرا
 روند هغلیقلاص و هکلتس نالوا هدمالک كلذک هدندب هرترتو مالکلا رثک ۲۱ذا لج را

 كنشابوص هلیض كل هره ( رورتالا ) ردیدآ شوقرب رورو یکزاولج رونبد هنکنهسس |

 رونبدهنالغوا كچ وکو رونلوا ریبعت یغاشوالوق هکرونید هنمالغ كنطباض رهشو |
 ربغصلا مالفلاوهو + رورتا لقعو روفصع فعض هيف * لا هنمو حراشلا لاق |

 لاقب ردهنسانعم قعالغراو لصراص هکردیفدارم و هدشنزو لزلوت ( ر رکا )
 لاقب رد هنسانعم دنادشو نع هلیبحف كنات (رتارتلا ) لقلقتو لزلزت اذا ریسسلار رەت ||

 هدننزو یوع هلیدیدشت كنارو یمض كنا ( یزتلا ) دنادشلا یا رتازلا هعباصا |
 ردغتوم ندنظفل رتا هروک هننای كحراقت هتسانعم ةعوطقم درود هلا 8
 ةع وطقم یا یر د لاقب و ردشل وا بلاغ هد دن ردن دنسانعم عطف یکی نسحو نا

 همدآ زانقط نص یسهدوک ولط هنئا ردلعاف مسا ندهرارت هدننزو راح ( راتلا 3
 هیسک نالوا مادنا تسنو قلاص یشا ندهضراع راس دوخای ندقلجآ راتو روید
 هلیعص تكنزبه ( رارنا ) هریغوا عوج نم خ رسم یا را لحر لاق ر د

 نیتمه نیش رددآ هدلبرب هدناریا هدننزو بدنج ( رست ) ردیدآ هدلب فورعهرپ

 ابوح رط لوا كا نافوطلادعب یروس كنەروبزم ةداب ردن یریبعت شش هل

 كاجو تسح یش ردو یشپوق یجد وت ردلعاف ما ندرازبنا هلو ) زاملا ) هدعبا

 یرلکدتبا رییعت رح درراعمو لصالا یاربلا مرکوه لاقي ردهنسانعم یصنعو

  كنطباض ربش هدننزو روبئز( روترلا ) ءاخرتسا یا ةرترت همالک قوا هند ف لاش

 سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس
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 رد هتسانعم كلاه ( رولا ) نوللا ةتسلا یا ءارت هان لاقب زد وخأم ندربت رولوا |
 ۳ لایا ردکید هلل حف كلا( رب رثا ) كلاه یا روتم لحر لاقي |

 هک ربد مز ردفح هلوا هفنالم نالوا رهپعت رای اب الاح a ۱ وئس هنس گل وا 4۶ :

 ثرشابم رحایو هدننزو بتک رولک ریو هدنىزو بح رولک رو هدنن زو لاع ۱

 یهالاب رج ات وه لاق رووا قالطا همدآ نالوا رهام ذاتساو قذاح هدشنا ییدلیا

 ید هرجات رووا قالطا هب هفان ولحاور نالوا رولک هرازاب یناصو قذاح یا

 هر نالوا هاکنراجم رداكم مسا هل كيجو كيم ( ةر جلا ) قاتع لیخ مرکا ]

 ( ةراجلاو ) هدننزو رجز ( رجلا ) اهیلاو اهيف رجب یا :رج ضرا لاقب رونید |
 لوالا بابل |نم ةراحم وا رو لج را رحم لاقت ر :د هتسانعم كليا قلناکرزا هدنن و هباتک

 ردندحم ردهدننزو یراخم هک یران)انیسحا نب "لع ندو افیثک الوادلح نوکیال |

 یححف كنا ( زنلا ) ردشلیا ثیدح تیاور یتطق راد ندیدنکو ندندحم مان یتیادم |

 هی کرج هدنزو هاخ» تخم دورتو رتو دعاباذا هدلبنع ر لاق | ۱
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 اس AI 4 SES ےب

 كنايو یرسک كنارو كن ( دب رتا ) ایش یا ار هم تبصاام لوقت ردصوس#
 رول وا ریبعت قاکوف هکرونبد ههل هدنز رط تک هدنراپد كب رزق شاب يقي

 كبهاذا عبارلا بابلانم ارت لج اربت لاق ردهنسانعم قلوا كاله هغف ( را )
 رد هنسانعم كلنا عاتما هلو, ېې . ندهن E لامفنا ( رابتالا)

 ۳ وا کر دبسا نو رت موق 1 میع درا” ( زكا ) یہا اذا سمالانع ربا لاق

 ندنلادناخ ٹفاینب كرت ناتسکرت تنطلس تب ون هک ردموسیم همس روب هدخشن راوت بک

 یکلم ج هلغا وا یلفوا ییا ما رابایو لوغم كرون نم بودا لاشتا هیات ها

 یدل وا رهنشمو بعشنم ندرلت آ یرلقاع وا رانا و لوفس یدلیا مسقن ر هدرا

 رهشو یشابوص هکرد هنسانعم هزوالج هدننزو ربشابت هيا هم یا ( ریثاولا )
 لآ هدننزو رجاف ( رجالا ) روند هنعابتا و ناوعاو هنب راکنهرس كنب رلطباض
 یزش و a یا رجا وه لاق رووا ربعت ناکرزاب هکر وند همدآ ندا ماص

 رولک راحو هدننزو لاجر رولک راحت یعجج رجاف رحاتلا هنمور ونید هل ج هناشهو

 ه ريك ابو یوص تیافبو قوسلا قو ةراجتاف ةقفا یا هرجا فان لاقي هیاهر وتید

 لع یا ةرجات مرک | ىلع وه لاش هنمو روللوا قالطا هنس تآ نالوا سنج

 فذکو دلج هدنزو روفصع هبا هم یاخ ( رورخاا ) یرتشب و عیب ناک اذا
 یذلا یا رورخ وه لاش روند هعدآ نالوا دنکو لیقت هو كباچ هن ییعی نایلوا

 قلریا ندنرب یرب بولیسک كيک هدندب هدننزو دوعق ( رورتلاو ) هددت كنارو
 اقلطم و عطقناو نایاذا یاشاو لوالا بابلا نم ارورو ار مظعلارت لاش رد هنسأتعم

 ردلمعتسم هنسانعم قعثفاریاو عطق اذا "یشلا رت : لاقب ردهنسانعم كلسک هننزپ
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 ید تارفلا هرب هکر ذپ رلک دید كحوریب الاح هدنراسنک تارف هدلب وب ردیدآ هدلبرپ

 | هدنراضت باط رفکو بلحو ردیدآ هیرقرب هديب سلبان هاا سدق هربیو زرید
 راس هک یرببنب لیسن"لضفلانب دیبعنب دجاو ردیردآ هبرقررب هدرگنیا ؛ریزجو

 ا: صم هلیخف كنم ره (رایبآ-) ردنهدیدح رددت روا یر نارا سا
 هلرسک كنهرمه ) ا ( ( ةيقوفلا ءاتلا لصف ر ردیدآ هدلز رب هكر هب ردنکسا

 یصبلا هیلاو رانا لوق ردهنسانعم قلاق هقاب هد را كنهنسیث رب هدننزو راهظا

 اب هترض اذا اصعلاب هنرأتا لوقت ردهنسانعم قمروا هلکنکدو ءایا هتعبتا اذا ارتا

 هدحا اذآ رظنلا هيلا رانا لاش رد هنسانعم ققاب هلتةدو تدح یک یک رک هیهنسن ربو
 فال را ) ردعومم قزهوا دیرم هدمرو رپ یان هدامو هو را

 ہے تا یک ستم م تت اش ی / 9 و

 الف را لاف ردهنمانعم كمزوس بووق ارا هلو تو یک
 بوملبا نایب هدنسهدام یرامتنا هج رک فلوم هربتنا اذا ثلاثلا بابلام ارات
 يعد كنا ( :رأشلا ) ردیسفمو موسم هدا اسا هرزوا یاب كحراش یک
 زوبهم هرزوا روکذعهحو لصالاق هنسسانعم هرم ردکع د هرکرب هلن وک كن, هه و

 :یرسک كنا رولک رت یج ردششوا لار یسهرمه یشان ندلامعتسا ترک بول وا

 ا الد لعف لاقن رد شبا تس ید هدنسهدامروت یو فوم لی كنەزهو

 یشاب وص ینعب یطرش هدننزو وب( نفذوا ) ةر دعب ةر یا ءا دعد را

 قرهیلوا راوخ هفولع کروند هشاوعا تیالو "یاوو هاشدایو روئلوا ریبعت ||

 هنوللا اقلطم تیوکش كنابو یربدک كن ( را ) رد ریرأت ایج لوا د 6
 یی شماش وا تخایص زونه لوق لع هنسانعع هضفو بهذ روند هشوکو |

 ههصفو بهذ هغایصلادع روند هنی هد رخ شموکو نوتلا شمالباپ "یشرب بودیرا _

 هکمدقم ندرفلوا تغایص روید هشنالوا ر ندندعم ی روند

 هتسانعم جاجزلا کم روند هاير هد رخو هنیرلشرق هجرمصو رولوا طاتحم هلقاربط
 ( رتا ) روتلوا قالطا هتازاف قباب هنسن پولوا لعتسم اتلطم ندرقابو ج وتو
 الهو رسک اذا یناثثا بابلانم ازیت "یا ریت لاقن ردهنسانع قمربق هدننزو رص

 ردهسانعم ربت هدننزو لیعفت ( ریثتلا ) هکیها اذا ورت لاق رد ا 8
 هکلها اذا هربت لاشو هرسک اذا هربت لاش ردنوحصا هغلابمو رشکت یددشت

 لاعت هلوف هنمو حراسلا لاق ودا هنسانعم لاله" ءد.دنزو باد ( راک
 ماک هک ردعسا ند ریت هروک هسناپ كحابصم اک اله یا [ اراپنالا نیلاظلا دزتالو

 فصو هیهقا نالوا كنربوخ هدشنزو ءارح ( ءارلا ) رارد اعادو عدووا
^~ . ۲ i 
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 | قلیوخد اکو وکیل bre یا وا گكیراکنر 4هس قالا مدآرو

 مدآرو یرخا الو رم ةئامد هفالخاىف نولت اذا نالو را لاش ردنرابع ندکلیا

 ( دابتبالا ) ةريمم ج وز اذا نالف ربا لاقب رد هسانعم لآ نوتا هشرمشو هدوس
 ندنالپود مدیا یعیاش لعف یسهلوفم روصف ییدقا باکترا هسکر هدنزو لاعتا |

 هنشن یدنکو اعداوند مدلوا لاصو ماربه هوا نالف الثم رد هتسانعم كلا عزا
 حراشلا لاف رعب لو تر ف لاقو ابذک یعدا اذا لحرا ربا لاقب , یک كاا ارتقا |

 لوفنا رابب الا * اراینبا اماو اراهنبا اما. ۴ ةاتفلا تعن لب نق + تیمکلا مش هو"

 بکترم یدنک مدآرب راهنراو لءفدقفو تاعف لوشن هو رو هن الفل تلو

 ربا لاش رد هنسانعم قلف هدول آ هلا دانسا هسک هانکیب رخ یعصبق لوف ینیدلوا |

 امطق لوق ىلع كلبا هرزوا للذلو صولخو ع مضت اب هيف اع هامر اذا االف |

 لپبا اذا ,اعدلاق رهتا لاش رد هنصاتعم كلنا اد تعاس ه قرهیلوا شوماخ 1 ۳

 ردهنسأنعم قو وا هدزوا هنس ینیدلآ هنلایغ مدآر و کال ةعاس لک وعدب وا

 رد هنسانعم كايا رودقم لذب هدنفح كنهسکریو لیخام ىلع ماناذا لجرلا ريا لاقي

 نالفقو نالفل مبا لاقب نوسلوا هدننع یتناهاو رض كرکو یتیاجو عفن كتآ درک

 لاق ردهتسانعم قلوا یاوسد هل بس یسور ربو هیلعوا هل اع ادهج عدم اذا |

1 
۱ 

 هراب کیا بولپرمق ندنسیراپ هنسنربو ام ریش اذا لوعفلا ءانب ىلع ةنالفب ربا

 هدشزو لعفت ( رهتلا ) نیفصن ركنا اذا فيلا ربا لاقب ردهنسانعم قلوا

 قمادلرپ بویلیشیا باه« هداوهو ءالتما اذا ءانالا مث" لاق ردهنسانم قلوط

 ردیفدارمو هدننزو هرخافم ( ةرهابلا ) تءاضا اذا ةباعسلا تربت لاق ردهنسانعم |
 لوق لم قلوا یرایههک هدننزو راربجا ( رارجالا ) هرخاف اذا االف رهاب لاق

 یسهصح نیقب هنیرادقم لث دوخای كم یرثکا دوخای قعسب بوکو چ ینلوک ارق
 قنوا هثماح تبهذوا هتل تیک ارئوا فصلا اذا لیلا راپا لاقن ردهنسانعم قلاق

 یشال ندنسهباغ دوم روتلوا قالطا هرهنیفس ( تارهابلا ) هكلث وغ

 4 ندنغامد كناسنا هک رد,دآ ربط و ( رهابلا ( ردهرهاب ید رغم نوح رلکدتا

 رود هر السرا هدشزو لورح ( روبلا ) رولوا دتع ردقهخ وقای ندنسهساک |

 وهو دیشرو فیصح یحاص نیم یأر هدننزو رفعج هللا همم یاز ( رزملا )
 لقاع فیصح یا رزم روه لاش رونید ةمدآ ناشذو فرشو رود همدآ دنعش

 رخ نوزواو رونید هیهقاف مظع یسهثج هدننزو هذفنق ( ةرزهلا ) فیش اذکو

 ۱ كاب هدانعم ییاو روند هننال وا زولیروش و د هی الا یوم لوق لع هنحاعا ۱ 2
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 بوقح ییوص لیساکا هکرونید هضرا یوصو هریک اب لوش راو راردیا قالطا
 هروک هفلوم عیرض ردیما سناپ عیرض رباو هلوا زا ثاربا رییغتو لالخ هنماظن

 رولوا تبا ودر فوح ARO ب تاد رقم SES ردوا یرلکدد قریش

 یس راف رهبآ راو رونو هدلحاوس هلیح رطاب رد هح وم هکر دنوا ولقاربپ یرکدرب

 هدشیب ناز هلیا نیوز هلبسانموب ردکید یروص نمرکد ینعی یرلاءام هکردیپ رعم
 نهرکد هدیسراف ره بآ هچ رک فلؤم هکر د منم یدنلوا هیت هيظع رهشرب عقاو
 ردلعا هنلا فلوم ردشمافل وا بایرفظ هدیسراف تادرفم نکل بود كعد ییوص

 لرهش كجوکرب هدنسبحاون ناهفصا رباو ردیناسل یزکس دوخای یولپپ ارهاظ
 كفلا رددآ هلسقرب هدننزو ءارهز ( ءارم ) ردیدآ كغاطرب هدزاجو ردیسا ید
 ردهرزوا سایفرهغ هلو. روند یوارمو یناربب هدنتسن رددزنابز هدا روف
 یرلکدید یزوک رغص ندنعون هیدایاب ردیدآ تابنشوخرب هدننزو باح ( راپلا )

 بوح اقلطم رابب و ردب رک دید هب دا اب یراص هک ردیع ون یراص و كحوک كن هبداباب

 سرفلابیل روند هنسهنیس كناو یک بیناحم ةرهح روند هثیش نالوا رادان و رتتمو

 ضایب نالوا هدرب ینیدروطدنب کروند هضاس نالوا هدنسهنیس كلذک هنتسانعم

 دافر ندنیدحم راد ید نراب هکر دی دآ هب رقرب هدنساضق ورمرامو ردقحهلوا

 ما رقو هنسسانعم حص روند هتب هلی كلاب ( رابلا ) ردنداروا یراپلا مها ربان
 روند هغو شفلجالحو ردیدآ قلاب ضابب عونربو یک فاطخ روند هنشوق

 نالوا لطر كيب لوق لع زوعتلا دوخای زویئرد دوخاب لطر زویحوا ندنازواو

 تافو هللا درع ن دیلیط هک ردشع د صاعلانورع ه۵رید ح راش روند هرادقمو نزو

 سپ یداراو شموکو نوتلا راطنق روا هدر ره هکیدلبا كرت را زوب هدکدلپا
 زویحوا راہ هکیدید دیسعواو یدلیا ترابع ندفرظ قحهنلوا نزو یراببورع

 یرهزا نکل ردنا نظ هیطبق یهرو زم هک نو هدن رع مالک رول وا قالطا هلطر

 ندایرد هکر وند هنعاتمای ردراببو یهتنا ردشلیا حرصت یغیدلوا ماش تغلو ییرع

 هدنآ هک روید هنکند كو لوشو یک یراریاسو یفدص و لول ردهعتما ندا روهظ
 (ةربپلا ) ردیسا كباق هنوکرب هدنزرط قیربا رابو هلوا هنسن هدننزو لطر زویئرد

 یا ری یهلاشب یکه ليقع رونید هن وناخنالوا هغ رش و هدیس هدننب یوق هدننزو هربما

 روند هب وناخ لوشو روند هب وناخ نوزو فیعضو ریغص یتفلخ و هش رش ةدیس

 هلوا رولوص راهراه ندنتلقث بویمهکح نکرروب هلغلوا لیقثو كويب كب ,یسیرغص ا
 هل كك نم رمه( رابمالا ) تربننا تشم اذاف فادرالاةلیقث تناك اذا ة ريب ةأرما لاق |

 ریقفو بجلاب ینآ اذآ لجرلا ربا لاقي ردهنسانعم كلبا ادیپ هنسن پیجعرب مدآرب ||



 ۱ ام ) ءایعالا نم مانتو هفن عطقنا اذا لحرا هب لاقن ردهنسانعم قمولوص |
  لاش ردهنسانعم قلوا رادباو نیدآ تیاغ هدن زو دوم ) روہلاو ) هدنن زو رهق |

 | ددهنسانعم لوا بلاف بو تااضا اذا ثلاثا بابلا نم اروبو ارهب سما تربب
 قاوا قاربا و « "الم اذا ءایالا رم لاقب ردهنساعم قمردلوطو هبا اذا هروب لاق

 اذا لجا رج لاقب ردهنسانعم قلوا بئاخو دعب اذا لحرلا رم لاش ردهسانس |

 وید ردفلوا بلاو نالوا باوص بودبا هطخحن ینی)هض#" بلاو حراش باخ |
 انا یمالا jr لاش رد هنسانعم ینمایغ وا هب هسابو هسف و ردشلنا یصوص داهتتسالا 1

 ناتملاب هفذغ اذا الف رم لاق ردهتسانعم كلبا ازنفا و فذق همدآ رب و هک
 قوف هفلک اذا االف رم لاقب ردهنسانعم كلبا فیلکت داز ندتفاط و مسو و ||

 یھب اسعت یا هلارم لاقیو ابع یا هلارم لاقب ردهنسانعم كلبا بها و هتفاط اإ

 ر وهم و ب ولغم رد وصم لارو رعد لعف ردب دنسأانعم هلو ھهق ولو کاله 1

 بک اوک یمایض كيآ رب و بلغی ناب هلع ءاعد هل اربب ساسالاف لاق ردکعید نولوآ |
 هوش بلف اذا رقلا r لاش ر دل متم هنساثعم قلوا بلاغ هنسایش كت هراس

 اذا نالف رم لا ردهنسانعم قلوا قیاف هننارفا و لاثما مدآر و بک اوکلا هوش
 هددقرآ و هنسانعم رهظ رود هبهفرآ هدنزو رجا ( رمالا ِ هنارفا قاف یا عرب
 هو rs رد الوا میظع ندر ربط راس هکردیدآ رظرب |

 قجەل 1 ناف هدلوق ۸ روند هربط یراک دید لاو هنت انعم قتعلا درو ردب لک دید

 قرف ء ءایطا رارد,ا روت یرمط نداکا رد ربط نالوا ه دنس هب روا لربط چ وا

 ندشاپ رمط یرلکدید ربا هدزوا ینای كربثا نبا هک رد مج رتم ردیا قالطا ةويلا

 لصتم 3 را ربط جوک یرلکدید نیا رش و رولوا دت ردق هغایا بودبا تشز 1

 هک رارید نتو هد هقرآ و ربا هدکوک و ديرو هدزاغو و همان نکیا هد شاب رولوا ۱

 بعشنم ندب | نییارش راسو ردیا تک رح ردلصم ۱ E ردب ربط كروب

 لوا و ردون یرلکدید یدیوق یدوا هکر دک له بیس یبلس ک لربط لوا رولوا

 كننیدانق شوق رماو یهتآ رايد نفاص هد ردلابو ان هدفلیوا را

 | رهاپا هدعب یفاوخ هدعب بک ان هدعب روند مداوق هرلکلی کلوا رد هرم شب
 دررب یرکا نالوا هدنشاب کیا كباي ینعی كسوق هيس رهیاو روند یلک هركص 3ا

 E یاب اط روند هنفلارا هيلك هلا فئاط لوق ىلع روند ه_هقرآ

 ةشوک هنیرلشاب كلاي رازادناریت هکهلوا مولعم ردرپ هجا ییدکد.قوا هیلکو |
 برج یجتوط رلردبا ریبعت غاز هب یرد یرلقد راص هارواو 1 ٣

 هضبق ردیطسو كاي هک رب قجهلوط لاو لاص هبیرب ندنآو نصق درب کوب |[ ٠
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 ردرلپ وسم هیاروا ٹاوذ ضع راسو زیزعلا دبع نب دبع یا ارو دم ا

 مرضا ن رول ردیدلاجر یاسا روو ردهدلب رب هدنراید سراف 99 و ( وب ( ٣

 شعبزا۔و یناه نب روو نایخلبلا راع نب روبو دمت نب روو ردي یراخت ماما
 "لاعلا یا نب دم رد هب رق ر هدنن رق ءارکع هدننزو یروش ( یرون) را 2 قدع

 راز هکهدشزو یروز هلک كنار ( یروب ) ردندادوا ثدحم مات یاروبلا ن
 نومأم هک ردیمسا ماعط عونرب هلی كناپ ( ةيناروبلا ) رهنداتع مالعا ردرما ندا

 هدراراید مزپ الاح ردیوسنم هلهس نب نسحت تنب ناروب نالوا یسلیلح كنهفیلخ
 یوادیصلا عیج نا یناروبلا رکبوبا یضاقو ردماعط فیطل رب , ردنا ریت یاروب
 ردراثدم نروب نب رکبوباو هلی كناب نیرو نب د نب هللا دبعو رديخش كنخ#
 یدیاراو یرلقلامرخ هدنآ كربطن ونب هکردپتسا عضومرپ هدننزو هی وزن

 یدنک یمالغ رب هک ردن دانم وب ا بوسنع هروب ناکم هلی كاب ( یروبلا )

 ضامتا ندنلامش وکو بیدات بولوا رلشا یتکیدتسیا هلشور هنایلاباال بوملش و هنشاب
 هد راراید مزب بد وب و هارو كرب یعب راربد هير وب هلس را هل وا رونلوا هاسو ۱

 شموپ هنیروکح هنیروب هدنقح نالغوا نالوب انو وشن نسهیرتو بیدأت هلوقموب
 روشد هن واخ رودو راق ( زلاو ( هلیعص كنا و كباب ) ةزنپلا ۱ راردیا ربع

 ری لاقب ردهتسانعم كليوس نالپ هدننزو هج رحد ( ةزتپبلا ) هنسانعم هریصق 1۳

 ۱۳ ای دوم دش كلو ینط كلادو كلاب ( یزدبلا ) بذک ادا لح زا
 یوکس كناه و یض كلاب ( ریل ) ررید یخد یردخب رولوا زمویب هکروتید
 ا حسم هکدتک هک هنسانعم هعسنم ضرا روند هرپ شیکک هاه ( :ربلاو )

 نجو ریاچ هدنآ رولوا نا وباي ردیلحم نالوا بیطاوربخ هک روند هنطسو كتهردو
 کا هلیس هال اقم ريخ هلکدبا راسل هل رابغ هربخ و یداولا سس فوم رول وا شا

 ناوایو هنطتسو كنهرد سرب ارز ر ردطاغ ردرلشع اص هرش ها همعکم نیش دهن

 هبهنیعم ؛دودح ضرا رو رولوا بیطاورپخو شوخ ندنرالحم راس دکروتید هنیرپ
 قمولوص راه راه بولیسک سفن یثان ندقلوا بات یو هتسانعم دلب هکروتید
 روپاا ) روالوا قالطا هدهنتلع ناغلوص یت ةح رولوا ردصمو مسا هدول رد هنسانعم

 E راه راه رد اف 4 یانعم هدننزو ربما 1 ریلاو ]

 رها هبلغ نح ادعاذا لوعفلا ءانب لح لجرلا ربب لا دود هیسک شعارغوا /
 # 7 یانعم کیا هلبا ریم هلیمض كلاب ( اا ( ری و روم وهف ورا | ۱

 ردیدآ عضوم رب هد هماع و عضوم رب هدنسیحاو هنیدم هر و یدلل وا کز هک هت

 ةریبو سرفلا ة 23 ممی یداولا: رو لیللا : ۵ رخ لاش رود هنسهب روا كئش ره هرو و

 راه راه هلکلسک سفن بولپرو هدننزو لاعفنا ( راهبلالا ) هطسو یا ةقلْا |

۱ ۰ 
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 مالا رطل لعفلا لع اهشیع اذا اروب ةقانلا راپ لاقب ردا ۳۳ هنهح و «دکدلیآ

 هلوف ةو لطب اذآ هلع راب لاش رد هانم لوا لطاپو روده هنسن رو ال ما
 مامشتسا ییدنان روشوب نوجا كل ینفیدلوا هبک روب و [ روی وه كئوا کیو ]لاعت
 ( زایغ الا ) اهلايح نماهحأ الف رمل اهمع اذا ةفانلا نعفلاراپ لاقت ردهتسانعم كلبا

 هرپخا اذا االف راتبا لاقب ردهنسانعم كلما راتاو هرج یخد وب دزو لاعتقا
 ( ةراالا ) اهعماج یا اهعکن اذا ةأرملا راتبا لاقب ردهنسانعم كلبا عاجو هرجو
 ( راوبلا ) هكلها یا ةراپا هلا هرابآ لاقن ردهنسانعم كلبا كاله هلک كەر

 و الا راو و یدسالوا 53 5 رد هلی راانعم داک و كاله ید و هدف كلاب

 فلؤم ردترابع ندنشاق بویروح هدوا بویمداو هرا كنوتاخ لوط 4 ردنداتعم
 لوش هی كلاب ( روبلا ) ردعمل جبلت هنثيدح [ مالا راوب نم هاب دوعن ] هلکن وب
 قلعم هب او اید ن 12 كلاه لغلوا دسغ ی-«دیقعو تب هکر وتد هک

 ارا تنمو رک ذمو عجو هیلو درفم هد ونو هیل وا یس اک جالفو ر

 هيف رخال كلاه و دساف یا روب موفو روب :آیماو لجر لاقب رد ردصم لصالا ق

 داتفل یاعت هلادنع نکلاه یا [ ارو اهوف منک و ] ىل اعم لوق هنو حراشلا لاق

 نوا تعارنو سض هکر وشید هب دیم 8 كاذک ر روو كني. ءوسو کندیقع

 شرا هدرلن وب لاه ( ةرتابلاو رابلا ) هلوا شاغلوا راغاو حالصا بولیکوم

 هدیقعلا دساف رابو رعت غ هکوزتم یا ةربابو رابو روپ ضرا لاقی روند همروک ذم
 روللوا ع ابتا نوجا دیک أن : یظفل راح هبا هسبالموب روتبد هیسک نالوا كلاه هغلوا

 ب عیطي نالوا دشر ر ی الو "ی هجش ۸ ناک اذا را ر کک لاقب

 سانلالع راو تل لاش ر :دیما لاله ردقبم هرزوا مس هدن زو ماطق ( او )

 یتفیدنوا بول وا هک هک رونید هروغوب لوش هدننزو ربنم ( روبلا ) كالهلایآ
 لئاح ما ما اما ةقالاب فراع یاروبم لعف لا هوا ردیا اردا و سح تیا

 (یدابلاو ) هلیا دمو ىحف كلاب ( ءايروبلاو ) يمض كراب ( ةي رویلاو ىروبلا )
 ندقل زاس کود نخ ها دیدشت ( ی دااو ) هلا دمو اب فیفخم ( هایدابلاو )
 راوب هناتص زیصخو هب ییریصح ردي رعم یسراف یای رو رولوا شرف بولیروا

 یروبو ردیوسضنم هنعیپ یراوبلا عیرلا نب نسح یی كسم ماماو یراخ ماما روتید
 رد هیرقرب هدنساضق روباسیل ( راب ) هنسانعم قیرط رولوا قالطا هلو ءاي روو
 ردهدلب رب هدنع ( دابلا قوس ) ردنداروا یروناسینلا یرابلا صن نب نیسح ندمالعا

 ردبدآ كغاجس رب هدنسهکلوا ماش ( هراب ) رد هب رفرب هددادغب هلیئوکس كلاب ( یدای)
 r و و و تک تست تست سس سس سس كناب ( هرو ) روتید یراب هدنرلتنسن كرلنوب ردیعما قرع ملقارپ ندءهریزچ لاعاو

 هوا ةبه ندالعو رد وسنم هیار وا قلاب یرکدید یرو كع ردهدلیرب هدرصم هج

۳۹ 



 ۱  هدننزو رظیس ( رولبلاو (۰ هدنزو رونس ( رولیلاو )و روب 7 (رولبلا ( ردیمسا

 1 مظعا هدننزو رونس زولب و روج رولب ید هدزغناسل هک ردیسا فو رعم رهوح ۱

 ردصوص# ع هاش داپ نالوا نادا میظعنددنهلولم راسو روند هردا نالوا لکیهلا

 باوالا باب هدنسهکلوا رزخ هدننزو رفنضغ هلهج ( رهلب ) ردکعد نایار یار |
 نیغ ( رغلب ) زایی وحگ رڪلب ن مان ن دسع ن دجاو ردیدآ هدلب رپ هدنسهسک |

 ردا درهش نالوا كلا ةدعاف كنسهکنوا هبلاقص هدننزو قطرف هلا همم
 هیلاتف هبلاقص رد راغلب هماع رولوا دیدش تیافب قوغوسص رشود هثفرط لاش

 هدننزو رفتطغ ( رّوهلبلا ) ردواح ینرلتیالو راجمو هجو هلو سور ردیرعم یاو
 همدآ تو برج شانص للاخ ره هدننزو روبط ( رولا ( روند هعساو ناکم

 1 "ندا تمزالم ءرلثدعم هایحف كلاب ) ءردانلا) ربت 0 وه لاقب روند

 8 یرتم نور رب تولوا ی 9 ا رمزا الاح هنا ا

 7 لربك كاب ٤) رضلا ( ردها هس الموت یریبعت ركن هرهس

 و ییعب ردمه و هدنسهدام رضی یو كنب و و یظفل یصن و

 یف كناب ( روبلا ) ردص وصتم هاب یک لداص هدحابصم هکر بد ح راش ردهیلصا

 1۱ ٠ یتعب نالوا و pate لَ رغلوا راعاو حالصا نوحا فاز هلی وکس كواوو

  ردقجهلوا هتيم ضرا هکرونید هضرا شمربک نابص و شمافلوا سطن بولیکوس

 نودحا قفلوا تعارز هنس كعلک هک رونید هالرت شاوا سطن لود لوق ىلع

 | غروب هوا ع رز دنس ره ارز هل وا شهاغت وا ع رز هنسن هنس ول بوردنلک د

  لوا یانععو ریبعت رون هلیعح كباب هدرازاید مز رولوا ليلق و فیعض یالصاح

 . قمالقو نوعا قلوا فقاو هنهک .كنهنسن را رولوا ردصم رون و راردا هدارا

 كاله هدنزو رابتراو و روو هربتخا اذا ارو هروب انالفراپ لاقب هنسانعم قمهنص و
 .قمداو هداسک ر ازاب و كه اذا اراوو ارو لحرلا راب لاقت رد هتسانعم قلوا

 ۱ را او كلاه رول وا ی كوتا رو و تدسک اذا قوسلا تراب لاق رد هندسانعم

 تل ردیلکد ردیم هبک ی هقان رولوا ردصم كلذک روو یک بحاصو بحس هنن ازم

 مایشتسا روغوب یتسیدنک هسا هک کا ارز هنسانعم كما ی ووو :
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 اگر وند هنجک لوق لع هننکتیا رفصشالوا لماحزونهو روئرا قالطا هتعنسو
 هنسمالیا بالا [ رکبالو شدافال ] لاعت 4وف همو عراشلا لاق روئوا رمت هناط

 لا كيوباو ةر یا ركب با« لاقب رود هباض* قوح یروغیو دتفالو
 ینسریو مزوا ادا لاو رول وا ریبعت ینحر- كیا کر وئوا قالطا هتیدلو یلوا

 علق لوش رگب هبعطو 4 لوا لج اذارکب مرک لاش رووا قالطا هما نالوا
 لاقب هيمو تجاح هب یضکیا هلکلبا لتف بوسک هدر کرو وا قالطا ه4 رک
 تناك هنع هقایضر لع ةبرض نآ ] ثیداا هنمو حراشلا لاف یال یارکپ برک

 كفاکویصفو ی كلاب ( رکلا ) اهدیمب نا ج اتال ةدحاو 4 ةعطاق یا [ ر
 ۱ هښاوا عذح روند هی یأر لعو ههقای مک لوق ىلع هبدنو كف ۳۳

 زوله دوخای روئید هول نیا دوخای ردق هجاوا ینث روید هشاحم نا دوناي ردق
 هراکب و هب كلا رولک .نارکب و یک سلفا رولک رکبا یج روند هنایاوا لر

 هبیلآ بورنب ینشاپ شب ین هدوک هفلوم اک لوا مولعم هرم ىكو یصق تاب رولك

 هد هرش عاذجا روند هنالوا لوا ندندح ین عذجو روید ه هقانو ریعب نارو

 شریک هب یجکیا بوکع یتشای رب ضاخم ناو ردهدسانعم قمراو هتشاب چوآ
 هب یج زوفط لزابو ردنالوا شمراو هب یجه>وا بوک یییا نوبل نياو ردنالوا
 هردفلح نالوا ندنسدلج یرلتنیز كعلف هدنزو تاکرح ( تاركا ) ردنآراو

 هرلغاط یلاع هنر هدنناب وص نالوا هدندروب یتعاج بیوذ ون تارکیو روشد

 هدعض ومما ناچ رج تارکب و هلیها كلب ردءرکب یمسا كيوص لواو رووا قالطا"

 لاتر( نان کیا ) رونل واقالطا هرز: رخ مظعو هایس دعت رب هد هکم قیرط دوخأي

 هک ردرا و ونص رب هدارواو روند هغاط ثكحوک کیا هديدراول رفعح یب هدنژو "

 لحر رو رد,دآ هب رقرب بیرق هزامش هدننزو دادش ( راکت ) رونبد هرکی هداکا

 ردندلاجرءاعما هدنزو رببز ( ریکب ) رددآنصح رب هدنع هدنزوقنع ( رکب ) ردیسا
 ردیسهبنک حوربمنی عیفت دوخایثرادا نب عیفن نداهاهدننزو هرع ( هرکبوا )
 مالسا هلع مانا رغف هلکلیا لوزا هبیغاشا هللا هرکب ندراصح هدنسهممل فتا

 | هلایضر رد نیدشار ءافلخ لوا ( رکب وبا ) رلیدلیا هکت هللا هرکبوبا یرلترضج
 مالسا بایفرش ادتبا هدلاحر ردناغع یمسا كفا وا یرد و هللادبع یععا مع

 نب رکپ ینب كاذک هدیتبسن ردیکیدلیا مالسا رعکت ادتبا یسهنک بیس ردوب نالوا

 هعاج بالک نب رکب یبا یب و روند یرکب هدنرلتسن لئاو نی رکبو ةانم دبع
 ردعضوم رب هدندروب سول يق "یط هدنزو رکس ( رکپ ) رونید یوارکب هدنسن
 (نورکب) ردیرلعا هب رقرپو عضومرپ هدنسهیحان هیرض هدننزو نارکس ( نارکیلا )
 كهاشدابرب نددنه كولمهدننزو روفکت ( روهکب ) ردیسا لجر رب هدنزو نودج

 ردا



 1 ۳ ۳ ا دا یا î ی رد هتشانمم كلنا یی 5 ۱
کی | ۱ هيلع رکنا لاش رد هنسانعم كلک نک زا یدو هدننزو لاعتفا

 و 

 ۴آ لینرا رتا لاقت ردهتساذعم كا لکا ینسهدنفروط گنهومو ةبظاا لوا
 3 E رد هنسانعم قمروشولط نالغوا ادا نوناخ و ی لکا

 را E. PPE. 0 E رک و را یک یک
 همدآ نالوا رخ رڪ” ردفصو ندروکب هدنزو تک Ceh نشا

 قبس هدننزو لعفت ( رکیتلا ) روکبلا لع یوق یا رکبو رکب لجر لاقب روند
 كلبا لع هلنیتف ( رکبلا ) مدقتاذا لجرلا رک لاق رد هنسانعم كلبا مدقتو
 (روكابلا ) لج اذا میارلا بابلانم اركب "یشلا ىلا 5 لاقي زد هنسانعم

 | لوا رطلاوهو روک ابلا ءاملا ترطما لاش زويد هروخي ناغای هدرابب
 وک اب هدد وم یک هویم هدنف رط روند هب هنس نشا كاجو هل ندراس اتلطمو

 ۱ م ندراس یسهویم و ردزاجمو و هنسانعف هر روند هبهویم هروک بو رونیدا

 1( الوا كردت تراص اذا ةروک اب لم لاش روند هنحاغا امرخ نالوا روشنی

 هرومشب ناغاب هدرابب لئاوا هدرلنوب هدننزو روبص (روکبلاو ) هدنزو نسحم
 | دووا قالطا هنجاغا امرخ نالوا روشتب مدقا تد راس یتهویم رکی و وولوا

 ]| هعج هرزوا یئداع ارز ردشلیا شیوفت هنب هدارو فوم هلنتض رولک رکب ىج
 ها هروکب هسا لوا رد یضتقم قوا داع هروک اب ربض ی هدننرابع رکپ

 وشر ردرکب كروکبو ربک او یی كروکاب هدناهما راس و هدحایصم هک دین

 دننزو حابصم ( راکبلاو ) هدننزو هنیفس ( ةريكبلا ) ردصوصنم ويد یک لسرو

 ] ةربکب و روکب ةل لاش رونید هنجاغا امرخ ندا كاردا مدقم یسهویم هدرلن وب
 هض را ولتوقو یوص نالوا تاسالا 7 عل سس را الوا كرد تراص اذا راکبمو

 زونه هل رسک كلاب ( رکبلا ) تابنالا ةعیرس یا راکبم ضرا لاقب رووا قالطا

 1 اکو هزاکب یردصم رو راکیا یمج هنسانعم E رونید هرتق نالوا ه ریشود

 ۳ ا ندیساتعم مدش هکر بد حراشی ک هرذع ر رد هنسانعم قلوا نی رق

 ۱ مالا جوزت زونه ینعی رولوا قالطا هوم و رک ذم کیو رز و یرعیعت
 هکر وئلوا قالطا هب هقات لوس كل ذك هن وناخ لوش رکب و یهتآ روند هد هنالغوا -

 . لعره نایلوا لشاب قوبسو رود رکی هوا تنیشرهو رولوا بک شود



hsرا اش  

۷۲ ۳ 

 ند هنکي ریش یو رظنسرید ةرکب هتیلا هسرول وادارم كد مدلک ہدف و کر ا کكنوک
 (راکبالا) رد هنسائعم « کب نکر ا ید ون یا ربا ) ؤا لاخدا نوش شا وا
 هریر رولوا ردصم راکباو روند هکلئکرا یک حابصا.ردمسا ندنآ ھ ہک كنم مه
 رد هتسانعم كأ تع سە هلس رب و ةر کب هالا اذا اراکبا ٠ کبا لاق هنسانعم كلتنکر ا

 هدو هن تع رسو ردبعشنم ندا سد یااعم اسو ردذ وخأم نلدر ون لم یانعم و و

 نکرا یدآ رو ناک تقو یا یف هیلا رداب اذا هیلا رعبا لاقب نود وا هس رول وا

 هاا لغ هرکبا لاقب ردهنسانعم كلبا نییعت یهسکر نوعا قمردلاق بوراو

 نالف رکبا لاقب رووا لابعسا هنسانعم كلبا مدقنو قبسو مهیلع رکپ 40 اا
 ثد رواژا موقلا ربا لاقش ردهنسانعم نلک اب وص نک را یره ود كمارو مدقن ادا

 ناثلوا ريبعت هراقم فب رمح هدیکرت بوكس كفاكو یصف كلاب ( ةركبلا ) ةركب مهلا
 بیا اکا هلفلوا یکلرکت هدنس هنر اوا بولوا هبشخ ۍرک د هک روند هنخرح یوق

 نالوا نارودلا عیرس و مظع ییعب هم "هلاحم لوق ىلع ر ارکح وص بوزو

 هقلح رلایهف رد ركب یسلج عج اج هددلیهف كفاك روند هغب رقح و هبهراقم
 رد هنسانعم.تعاج و هو رک ه تا هدنن تا رد ٿا کیو هروک هلوا یک قل

 هدیع وبا ربد حراش رد رکب یرک ذب هل رسک كلاب رد راکب یجب روند هب هق اب ج نکو

 رب» و هراب صولق و ربق چک «رکبو نالغوا جک هدناسنا کپ ندهود ٩ ید
 ۰ رگب نس ینقدص لاتمالا نمو یهتنا ردهدش زنم هآرما هقانو لجر لجو نابنا
 كنظفل نس ینعي هعولض هيلع توطنا امو هسفن یف ام ینربخ یا هبصن و ند عقرب

 ینقدص دن روص یسنو ردینبم هزاجم و عسوت یقروص یفر رد ورم هلیصن و قر

 یرعم اکب یننس كیرکب رولوا ین" لوعنم یسهلک نس هلففلوا لج هنسانعم ینفرع
 رووا ردش فاضم دوغاپ رولوا یلاح یفرعم 1 رولوا كعد. یدلیا فی رعب
 رولوا ندناسقلاضیاو فذح 4فل وا ریدقتیف دوخای رولوا كبد هرکب نس ربخ ینفدص
 كروب ملثم رار د ثیدل | هقدص ثیدل افق دص هک هتنرول وا هدنکبس هرکب نسا ق یفدص

 پولواكجهدا ارتشا هود ےک كکر ارب نعي رکبرپ ندهکرب مدآ رب کردو قا
 هلاک بورا ی یزآ ر هود a ردلزاب هدکذلیا لاوس یتشای ندحاص
 فیت ویحاص هلک لا زا رف بوکروا لد هنینرب هود هدلالخ لوا رد هب رک ینیدراو

 یدلبا داربا یوق مالک یرقم هدقد یغاچ وذ عده عده هداغلا بسح نوجا

 (روکبلا ) رونلوا ملکت نوجما فیقوو نیکست یرلکشوک كجوک یظفل عده اویز
 هیف و هیلاو هيلع رکب لاق ردهنسانعم لک نکرا هربربای همدآرب هدشنزو دوعق
 رد هنسانعم ر وکی یدوب هدننژو لش ( یکتا ) ةركب ۰۱ اذ ال والا بابلایم اروکی

 اذا هیلع اركب لاش ردهتصانعم كلبا مدقنو قبسو ةرکب ءانا اذا هيلع ركب لا

 مدش
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 ۱ یربلب بهل اذآ ا 2 لاق رد هنسانعم قمانبوا یو زا یربقت نانلوا کد

 ۱ . كفاقو ىم كنا( یراقبلا / ردندآ بنات ع ونرب هدننزو نارا ريحا ( نارقبلا )

 1 ِبنکلا یا یرابقبلاب نالخ نا لاش روند هزوس نال یھف كنارو یاب ی

 دست +( رقبا ) ) هسیهادلا یا یراقبلا ةع: را لاش روند هب هیهاد و تفاو

 8 | رقلاو ۳ نالف ٌءاح 1 ده ةه و رد همان هیهاد ی دیش

 ونید و عور نانوا ریبعت یزوک رغسص ۳ ةا نر ا هجر

 ۱۳۳ هر ین رولوا ەچ زا ىو اليو قلا وو ۇل ى
 . هجالا هایس و قآ کین ر هکر دیتسا شوق مور مات ۱ اا ةالطا

êنوک رخ رش و تساه رد رش نس عج رول وا لئام هزو ینلفآ نکل  

 ینب ( رقب نورق ) ردیدآ عضومرب هدنبرق لح مان نافخ

 ۳ دیو نمی هصعد یا هدانهد قس هد زاج هزم كلاد ( رشانصعد )

 ۳ هلی ی و رود ل ایا

 2 8 ةلادہع نا هدنن زو ریب ز 3 ریش ۱ سس ا ا 9

 0 و نالوا عساو و ضا هلی كناطو كلاب ( هيرطقبلا,) ردئدحم ردیمسا

 رد دآ لج رب هدنن ژو رفصع ) رطش ( دعسا و صج یا دبی رطشب بای لاش

  هودغدلیوکس كفاکو یفط كتاب ( ۶ کلا ) ردنا | تیاور ثیدح هکردقل و

reرعت 2 نحو 4  a0 2 رگ 1  

 0 ا؛دبع ندنسااها تاره دوو ه ربتخ ( و ریکب ) ردنوسنم اک | هروبزم 3

1 



۱۷۰ 
 ا ا سس سس

 دغا طرف ح راش کل بول وا تراثا هكا باب سس ےک هر زده هد رک

 ددهنسسانعم قفلالو ییهتسا راط و ردموسیم ندلوا پاپ ید ده راس تاهماو
 ردهنسانعم كمروک نیوص لرمدا تفدو رظن هنیرپ وصو هعسوااا « شن لاقب
 هدیابلوا ىل ها دهده كفلؤم ءأرف ءالا مشوم ظن ادا شدالا دهدهلا رق لاقب

 رب لافب ردهتسسانعم یتاوا علطم بودپا و يهدامرو ردینپم هنفیدلوا اپ
 ( رشلا ) هشنف اذا ملا نع رقب ساسالاق لاق ممشفو مهسا فرع اذا نالف یی ق

 يا روقبمو رب سی لاق رد هتسسانعم قوفشم شراب ( روفبااو ) هدنزو ریما

 نامه یناوسن برع هک رونید هبهماجو هدر لوش هاه هرشو ( رشو ) قوققم
 هکروشید هننولوف تآ لوش ربیو راربک بورت هنیرازاغوب هجز کی بودیا قش
 راک دید شیاو وص السو هيث ةهکسام لوا شلیا دل و هرجا الس دواي هکسام

 تد اب نيسان لعن دبع ماما ( رفالا ) رردا قىش هغح رارب اضعب  ردیرد
 هي رحت و و مسوب ,rg ع رددنساتعم تعسو ردقل كنيرلت ماوح مون هقا یر

 هنالشراو رددآ ر ر هدبر راک ك زك. رقابو رد 4 هج رک قاق.ش اوبو رد یبم

 "ییشلا ر 3۹ لاق ودة بام قلالو هد زو لعیغ ) رقیتلا ) روش وا یالطا

 یلادوب هدننزو لعفت ( رقبلا ) هيف مسوت اذا علا ف لج لا رقیب لاقیو مسوت اذا
 قلوا كاله هدننزو هرطب ( ةرفیلا ) مسول اذا رقب لاقب ردهنسانعم قملالوب

 "یشلا رقیب لاقب ردهنسانعم قوا هایو دسافو كاهاذا لح زا رقي لاقب رد هنسانعم

 لجرا رقي لاقب ردهنسانعم كعرو یک یشیودو كندسک رکتو دف اذا

 هدهنسنربو يعا اذا لحرلا رقي لاقب ردهنسانعم قلوا هدنامورفو رکتلاک یشاذا

 ردهنسانعم كلواو *یفلاق كش أذا لحرلا رقي لاقب ردهسانعم كليا همش و كش
 یودیو اهلزن اذا رادلا رقيب لاق رددنساتعم قعاوق لح ربو تام اذا ودعلا رقي لاق
 رد هنسانعم تاج وک هبهب رو رش یسیدنک بودیا كر هذهیداپ یتموق یر نرنسق

 نانو مان ی مدآ رو ةيدابلاب هموق كرو ماقاو طلبا: لا لزاذا نالف رقي لاقت

 یردال ٹیح لا ج ر = اذا نالف رقب لاش ر رد هتسانعم كك بوقح ا

 عيسا اذا لجرلا ر ةب لاق رد تیام تاک ید و د را هر یتایو

 رد هنسانعم قاوا صبپ رج هنب راخداو عج بویر و هیسک رب نامو A انط ًاطم

 بوردلاق یرقو ینلارب یععف تآو هعنمو لالا حج صر > اذا لحرا رقي لاقت
 سرفلا رقيب لاق ردصوصم هنغایا نوفص هک هتل ردهنسانعم قمصب هلیج وا كنفت رط
 ر لاق Sr جم تعز ص x قار د EGE ) 2 و هدب < ماخ ادا

 لام كمدآریو یا ب ضرانم ج 7 2 نالف رقیب لاق REA كلا
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 دو رونید نیا و لیش و -لقملا فیعضو 3 6و | هل
 و اذکو منو لیق فیعض قجا یا رثفپ لجر لاقب رونید همدا راد رم ولساپ ۱۰

 (ةرثغلا ) ردندهسیلهاج ءارعش طبق رثغنو رونید هبهود كکرا ناهریدو :یرباو | 3
 اد( هیت توک لاش رد ات ماتم ود اتاق قمالوب زی ۳
 اذا موقلا رثغب لا رد هننسانعم قلوا هدروشو شروم شوراقو تشفو تثبخ 1

 ردهنسانعم ققغاطو طالتخاو خه ىا ةرثغبف موقلا عقو لاو اوطلتخاو اوجاه |

 ردیذآ لجررب ندنسهلبق بلک هدننزو رفصع ( رغب ) مهقرف اذا مهژتفب لاش
 هسش ترغب لاق ردهنسانعم قعالو هدعم دو دانو مار( رثغشلا ۱ ا

 هدنتسن ردهدلبرب هدننب سخرس هبا ةاره ليف كناب ( روشخب ) تشغو تذبح اذا ||

 ردکعد روقچ ولزوط ردیپ رعم یسراف روشوکویو رونید یوغب هرزوا سایق ریغ |.
 ایذلادنس بولوا ندن رحم هکمساقلا وبا یسهداد ردارپو زب:ملادبعن لع ندمالعا

 ج :املاو ريسفتلا بحاصو سابدلا لعن دمو شاهن ےهارباو ردبقام هلا ۱

 تبرعت هکرید حراش ردندهموقرم ةدلب یوغبلا دوعسن نیسحت ماما هن لا ی
Eنادبررعت فلک هلکمد هروقح یسەک خب هدیس زاف هکر بد مم  

 هدیسراف روند هنبسق رغص رلیعف كفاقو كلاب ( :رقبلا ) ردبلغا قلوا

nرد رق یسنج عج ردنوحمآ تدح و ناه رواوا قالطا هنشومو ر کذم  
 2 زو نامر ردر راشو هانی هک رد رشو یک تاکرح ردثآر ش ینیص عجو نساه

 روفیط ووقیو ردهدنن زو ریما هکر بش و رفاب اما رد 0 هع كنه ربه رد روقاو

 هح اص رغص هدننزو دادش ( راقبلا ) ردرلعج ےس | ( هروئابو دوقابو ) هدشزو

 یتهفناطنح هدنآ رذندآ لحرب هدعضوم مات ا لمزو: رددآ یداورتو رود

 ردب راک دد یربش رود رم بعل رددآ بیعلرب صوصحم هشاییص برع راقت ردقوح

 نوو ىع كفاف ( راقیلاذنق ) هتسانعم دادح روند هیج ر ومد راقب و کد

 هناي وص ددشو تڪ“ ) ةيراقاصع ( زددآ هردرب هدند رز و دسا یب لا هددشف

 یریشحو رقب طعم باک هلنیتخف ۶( را ) ةددش یا هيراش اصع لاش روثل وا قالطا

 ارقب بلکلا رقب لاقب ردهنسانعم قلوا ناریح یک همس ندسنح رف لاک هدکدروک |

 لينوكس كفاقو یححف كناب ( رشو ) احرف ريف قبلا ىآ اذا عیار بابلا نم ا

 رک بوش اف زوک ی ا ا دوش هشنوک هنیتعق ( شو ]) |
 رطب داکیالف سمح ادا رویرلا بابلانم ارشو ارش لک را ق لاق د |
 كن اب A لا ) یعا اذا لجرلار ل لاق رد هنسانعم قلوا هدنامو رف بزا وا

 هقش اذا لوألا پابلانم ارقن هرقن لاقت ردهنسانعم قەراي و كفاقو

 أ

 I لو و
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 یضوحو هيفا رااو هنشکف هحرظا اذا یك رعب لاقب رددتسانم كانا
 لعحو همده اذا شضواعا رثم لاش ردهنیسانعب كمردود هتتیسوا ۳ برش

 ةرثعبلا هئذخا لافب رولوا معا هتسانعم كنود بونالوب هدعم ه سیو هالعا هفسا
 كي رعاش ما رثعبنیا هنسام شونول روتید هکنرول هکلول رک و سفن نایثغیا

 ردندنلاپریماعنب رکب "هلسف رثعب انبا ةلصو لجو رلیدلیا هبنکن هلکنآ غل وا تاو
 رد اذا ةراذه "یشلا رذعب لاش رده اتم لرد هک ثاب ( :راذعلا (

 نالوا باوص هکرید ح زاش هضقن اذا انالف رذعب لاقب ردهنسانعم كلی ییدآرو
 نمک ریلف هدشزو هح ردد ) :ركعبلا ( رد هنسانعم كکدس هکر دقن وا هن

 ليه كندمهم نيغو كلاب ( رغبلا ) هب همطف اذا فيلاب ءركعب لاقب ردهتسانعم
 ترثک هلفلوا نهلاف بوحا یوص افاد یمسف هود هیوکس كنيغ ( رغیلاو )
 باپلام ارفیو ارش رغبو ریعبلارغ لاش ردهنسانعم كالا ادیب ضر هلیسس برم

 هدشزو فتك ( رفبلا ) ,برمللانم ءاد هذخاف وري لو برش اذا ثلاشاو مباژا

 یراغب يج روند هبءود شهارغ وا هکلع نا وا کذ هدشزو راما ) رغلاو )

 ندرب ردزاج هلنیتععفو لوكس كليغو ىضف كلاب ( غلا ) هليو ىضف كناب رولك

 قمددغای روپ یلقناغاص ندرب رولوا ردصمو رونید روش: ىلقناغاص كب ناغاپ
 لاش و ةددش اعود ت رطما اذآ ثاثثا باپلانم ارغب ءارسنا ت رغ لاقن هنساتعف

 ضرالا انرفب لوقت ردهنسانعم قمراوص یررغو لوهعا ءاتب لع ضرالا ترقب

 هب رغم بکوک ندا تلالد هنروهل روم هدشنزو روهظ ( روغبلا ) اهانَمس یا

 هک ها ردي رکدید هوا كرابرع و هکرد هنسانعم كليا تادحا روغي بول وا طقاس
 رطلاپ ج اهو طقس اذا ثلاثا بابلانم اروش ملا رب لاق یدنلوا ناب هدنسدام

 یج رو ردلمتسم هتسانعم رامرات ردینبم هرزوا و یک رذمرذش ( رتن رغش )

 یا رغد رغشس اوق قب لاق رذدەدنسەدام رغس و و یدش وا رکذ هک تب ردکر ذم رذش

 لوش هدنزو هرم ( ةرغبلا ) رددزناب ز هدمرنمک كرللوا هدرلنوو هجو لکق
 كا هدنآ كد دب هج ریلف بوللقاریپ هلفلوا عرز مدع روغي هکر وند هنکا

 هبیماد ءاطع هرغب و رووا ربعت ول رب راد هذي رلیمتکا هلوا قاب یرتا قارط
 یا ءاطعلانم ةرغب هل لاقب ردذوخأم ندنسانعم روش لقناغاص روتلوا قالطا
 نما ندنآ هک رونی هیوص ثییخ لوش هل نیت ( رغبلا ) ءاطعلا "ماد یا ضیقیال

 هکردیدآ تلعرب لوق ىلع رونید هکمجا قوچ كي ییوصو هیارغوا هتلع رفب راوط
 رونید هغلزسوص رفبو رونلوا ریعت یلهصوصو بالود اکا هدیکرت یدنلوا رکذ
 هکرونید هشاط لوش هدمت كلپ ( روبغلا ) طفلا یا رغبلا ىنذخا .لوقت
 رردنا چذ هدنرزوا كن آ ینرانابرق كج هلیا حد نوجا یرلت یسهفاط تسرپتب

 روبغبو



 ی ۷ ۱ ۲۱| روع هدننز

 1 اف اذا ةأرلا 2 ظبلا SF لاق ردنوعا هلازا ا ایا تنس تنس

 ۱ یف تب ( علا ) هنا رظن یمصنا 4 لاو یا یو وه ] لاسالامو |[
 | ننیق وهاو یک و نویقو هود یعب فلطلاو تند هليعقو یوکس كفو 1

 رعف رعد و رد راها ی هل اه رده رعد ید رقم وونلوا ریبعت خیف روند هن سرت

 اذا ثلاثلا بابلانم ارعب نغلاو اريعبلا رعب لاقي هنسانعم قلغيق رولوا ردصم هدنزو
 . هتسانعم ماترقف عبو ردعوع“ ند رع ید لوق بن رالا رعب هکرید حراس طوغت

 .أ ریتم ( رعملاو ) هدننزو دعقم ( رعبملا ) مالا رقفلا یا رعبلا ها لاقب ردلعتسم

 | الیلفو یصف كنب ( ربعبلا ) رووا قالطا هتشیرد كنف یاران اقاطم هدشزو
 .,قالطا هد هب هقات ال یلقو روئید هب هود لک ر ۱ نالوا ع ذح لوف ا لزاب هاب سبک"

 اا رونید هکشا ربع و ردهود شم رک هنشاب ش , عذحو شمراپ شید یزآ لزاب رونلوا

 | هیولاخنا ندناحماتعم ییاو روند هناویح نرتوک كو اقلطمو هنسانعم راج

 یم كناب رولک نارعبو نارعپو ریسعاباو رعاباو هرعبا يج كریعبو ردیئیاور
 زا لا رمب لاقب ردهنسانعم قاوا ریعب بویوپ یمق هود هلنیتعف ( رعبلا ) هلاکو
 زا همدآرب هلییوکس كليع و ىح كناب ( ةرعبلا ) اريعب راص اذا عباألا بابلا نم اره
 يلاجف ( ةرعبلا ).هلاف ةبضغ یا ةرعب نالف ىلع هل لاق رونید هکللیا بصغ هللاق

 ندوس ا هنویق لوش هابرمدک كجم ( راعبلا ) هنسانعم هرک روند هنشاب کد
 ۱ نکرولیغاص یدوس ردعما ندنآ هدشزو باتک ( راعبلا ) هلوا رلغیق نک رات

 | ردي سه ويم كنجاغا ردس هکردیسا قبا هدشنزو بآرغ ( راعبلا ) روند هفلغیق
 فورعم رو رددآ عض ومرب هدننزو داد ( راس ) رونلوا ریبعت یسارک ناتسس رع

 | هدماش هدننزو ننربپ ( ن رجب ) ردیدآ جوهر هدننزو هردیح ( ةرعسلا ( ردقل لجر

 | یسنک كنيع ( ایاب رعاب ) ردنیراب هلفلا نالوا باوص ردهیماعوب دوخای ردیدآ هدلبرپ
 : لصومو ردیدآ هدلبرب هدنسهیحان نیبیصت یاب رعاب دوخاب هلا هتم یایو هدح وم یابو

 اقا هدنزو لیعقت ( زبعتلاو ) هل زیک كەر ( راغ لار ر مقر
 هیفاملشاذا هرعب و یلارعبا لاش رد هنسانعم كلبا رم بو رقح یالضف نالوا هرجا

 هراهنک نایلوا دیلک هدن زوپق هرزوا فن بیبحنبا هل رسک كنیع یاب رعاب رعبلانم

 زا فایضم یرب ردیبم هلاقحا ییا لواو ردبلاغ قلوا یمعاو هک زید ح راس روتید
 تفد هب هنسسن ر هدنن زو هج هی با هثلثم یا ( ةرثعبلا ) ردقلوا ثود یرو

  هتشتفو هللا رظن ادا هرثع لاق ردهنتسانعم كلبا شفت بودا رظن هلماقهاو

  "یشلا رثعب لاقب ردهنسانعم كمریوح هنیرزوا كنيرب یرب بودیغاط ییهنسن رو
 ۱ جارکساو فک یی هندسن نالوا هدلخادو ضعب ىلع هضع" بلقو هد دو هق رف اذآ 3
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 يأ كلپو یک كناپ ( هرطيي ) ةرطي ةبادلارطي لاشب ردكلما نل راط
 پو اچ هنو كفلخ اعاد هدننزو ینیرطب ( رب رطبلا ) ردیدآ مشوم جوا هدب رغم
 یو ناسللا لیوط پاضص یا ر, رطب لجر لاقب روند هبسک ندیا قلزاردناپز
 یاد دام یا رپ رطب لحر لاغ روند هوا رک نالوا یدانعو نم هدناالشو

 ناربحو شوهدم یپهسکرب هیرمسک کنه ( راطبالا ) باھ روند هری رطب دنوم
 كليا رطب بحاص یدآر سرو هشهدا اذا هرطبا لاقي ردهنسساتعم كايا
 ندنتفاط هلاوهحو ناسناو رظباذ یا ارطب همح اذا لالا هرطبا لاقب ردهنسانعم
 هتسانعم كايا نوبزو راز ینئدب هلکلاءا عطف ینشاصم دوای لیمحت كوب هدایز
 عطن وا هثفاط قرف لج اذا ههرذ ء رطنا لاش ردذوخأم ندر و نم یانعم ردات

 رد هنسانعم تفاط هدارو ع رذ ردل اتسا لدن یسهک هعرذ هدب باو هشاعم هلص

 قاطملاربغ ةفلكت ناب هرفتسئالو هناکما قلقنال یا هعرذ كبحاص نرطبال هدساساو

 هفد بهذ لاق ردهنسانعم لطابو رده هلی رمک كناب ( رطبا ) ردموسم هی رابع
 ردئدحم رطبلا نادجا نی مصن ردنداعسا هدننزو فک ( رطبلا ) ارده یا ارطب

 كن رفادود ییا كجرف تروع هيلوكس كنهمجم یالنو یضف كلاب ( رظبلا )
 رولک روظب یج رووا ریبعت كحیدو قالید هکروتید هدناز م نالوا هدنسارا

 هلیصفو یض كلاب (ةراظلاو ) هدننزو ذفنق ( رظنلاو ) هدننزو لقيص ( رظیلا )
 نالوا هدنطسو تكغادود تسوا هلیض كلاب هراشبو ردهنسانعم رب هدرلن و

 كوك نالوا هدنجوا ىب رف كنمحق نویف ةاشلا ةراظبو روند هنشهراب تا هعقفراص
 روشید هنوناخ نالوا نوزوا یرظب هدننزو ءارج ( ءارظبلا ) رونید هتسراب تا

 نوزوا یرظب كن وناخ ردعسا هلنیبحف ( رظبلا ) رظبلا ةلوط یا ءا رظب دما لاش
 روند همدآ نالوا زسانس هدنرو رجا ) رظب الا ( روند هءاخ رظو روند هغلوا

 هرالیف هحزآ نالوا دالا قوق هدننزو هرم ( ةرظبلا ) فلقا یا رظبا لحر لاش

 هدنزو هفرغ ( ةرظبلا ) روند هنسهقلح زوي زسشاف ینعب نسرس رکو رونید

 هزکجثا یک یسهناد كجم هعقفراص نالوا هدنطسو كغادود تسوا یخدوب
 اه رود هنواخ زارد نابز یجرغاچ هزوب هیمک كلاب ( ریرظبلا ) رونید
 ,ایاه یتالوم بودیا ریسفن هليا باخحح لجر یریرطب هليا هل یاط فوم هنسانعم
 +دروک ذمفص و لاله هغل ابم ییاه كنهبا هدارو هللا سایقاک ا یدیلبا ذییقت
 هییشته رظب نامل هدنو رولوا كد هر رظ هدشوم بولوا قالطا هبیشک نالوا

 یا | رظح همد بهذ لاق ردهنسانعم لطابو رده هل رسک كباب ( رظلا ) ردششل وا

 7 ما ار کیا ۱۹۹

 9 نیو مهلوق ةنمو یدنلوا رکذ هکردهتمانعم رظب هدننزو لقیص ( رظیلا ) ارذه
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 ۱ .E ا عضوم رب E ۱ رد وا یراصنال ۱

 خاو یهنسنرو قلوا نایعو حضاو رولوا یدعتمو مازال هکر دهتسانعم هنبتسا
 :هنابتسا ادا لج را هرسیاو ناتسا ادا سالار  انعم قلق نا ایعو
 و 0( رول وا" هنسانعف ت رضب بلط نو مو حراش

 EN دنه یسهبقذم لر ویزم لا یخ ك هسک ماب نابهد نرصن هدینزو بک |

Eراف ردتغل هدنظفل رظب هلی وكس كنهمح# داضو ی كناب (.حطبلا ) ) یدنلوا  

 و هسظن ( ةینبلا ) روید هند از م دقم ند رلوا تنس كم 1

 لاو ء اا | شوم ارضي همد تهذ مه وق هنځو روشد و لطابو رده

 ا ودهنسانعم قلوا نامداش هرزوا طارفا هو كباطو كناب / طلا ) رده یا

 | كي لامو تمعن كمدآرب ورشاو ط_دناذا میارلا بابلا نم ارطب لجنرلا رطب لاق
 شوهدم یک تسم یشان ند-نفیدلوا هلصوح یو منه یب هنلمحم هلفلوا ناوارف ۱
 ۱ ندیسهویش كراكو ناماسو لابقا یتسمو ناتلودوت هکر ددسانعم قلوا ناریحو ۱

 | ترفو كلابقاو تو لامو دما لاقحا ةلفم شهدوراح اذا لحرا رطب لاقت

 ۱ قلروطو مد ن ات ندنو رد هنسانعم كلنا نایغط رم نا رفک هلینس ا

 ۱ بغار دیعناب ییط اذا لج را رطب لاق ردد وام ند هيب ع ر 1

 ٠ لا اهفرص و اهقح مایقلا ةلقو همعلا لامحا هوس مم ناسنالا یزنعی شهد هدا ۸

 لکد قيال هحاقتساو تها رک هنسنرب نطو ردشلیا ریش هل رابع ايوا

 قعسبنا ريغ نم ههرک اذا "یثلا رطب لاش رد هنسانعم كنور حقو هب رک ننا نکیا

Jا نکلنا شاضاوابا نشا غو رک دەل یک ی ۳ هار  
 أ ذیامثاق لاق ردع دنا جم هیدح [ قلا رطب رکنا ] وبشا هلکن وب فلوم ردت اب

 هندابعو هدنیح و نه اقح هللا هلبعح ام لعحم نو قطار طد رکلا كفا

E hyدل بشالف قانع رکشنا وه ليقو اقح هاریالف قطلادنع  

 قمداپ ۳ كناطو نحف كناب ( رطبلا ) ردشلوا بهاذ هات لوق فود س
 هدننزو ربما ( ریطبلا ) هقشاذا یاتلاو لوالا بایلانم ار طب ه رطب لاقب زد میش

 ك راوط هنسانعم دتلعت درو لع یو و رد هنسانعم قوت شاراپ ردل



Ek ۱۹42  . 

 | غلو ینلشاپ رب نکل بوباوا شاپ صلاخ ینمب دولوا قلشاپ هدنآو بولوا
 كلاب (ةمصبلا ) ردیرک ديا ریمل یفوک دکر رونروک پوبادلراپ ندفا را
 انس هیقب دوس هح زآو روند هسضرا نالوا تشو + رک و لرف یغاربط هی

 روادشو ردهدلپ رپ هدنراپد ماش هدنزو لح ( یحهب ) رولوا روس دوک هک روند

 ردداروا یورسپلا رهاشلا فان دجن دم ردهب فر هدن رق ءارکع هدنساش

 در :دیسف هکر د جراش رد دآ هر ترد هدنس هکلوا سمم هبط كلاب ( رص وب )

 زدند مصوب نالوا هدنسهیحان دیعص یرمصوبلا دیعس ن دبع ندلانرش یحاص

 ی رک دد یف ربوف رفص هدیکر تو سمولف هدیاا وب تابنوب ردیدآ تاب ع ون رب ریصو و
 سد لاق رد هنس انعم كمك هدنزو سخن ۱ عملا ( رول وا ینص شب کر دنا

 !المکیدهنب رب یرب كنس هعطق نات اب نیشم یکیاو هعطف اذا لوالا بابلایم ارس

 (عفدالا مصب لاق ردهنسانعم قمردش واف بوروتک هبارا رب یرارانک نوحما

 )اش ردهتسانعم كمسک یخدوب هدننزو لیعفت ( ریصتلا ) ةطايلل ا4تيشاع مش اذا
 قااذآ لجرا مصب لاقي ردهنسانعم كلك ههرصب رهشو هعطق اذا ارض همسر
 مالا ءب لاقب ردهتسانعم كلبا حاضیاو فی رعت همدآ , یتفیقح كرماربو :رصبلا

 ا هداب یرلنا نالوا هدرلن آ و یرلرب قانبوا و | كنەدوكو هش واو هفرع انا
 ه فام و لسفم لک عطف اذا ملا ضب لاقت ردهنسانعم كليا هکن هکت بوسک

 ااو رطا مسب لاق ردهسانعم یتجپآ ینرلزوک یکہا كيوک ضغوط یکیو معلا نم
 كلاب ( یملا ) هعطق اذا هنأر مصب لاق ردهنسانعم كعسك شاب و هينيع حف

 لطف روند هغو و رونپد هنجوا كيش ره و ردهنضانعم بناج و فرط هيض
 اب هدول هنسانعع دلح رود هب یرد و هتتصانعم رو روند هعوبفو هنساتعم

 ردتفل هلیئالث تاکرح كلاب هدنو رونید هشاط ظیلغو تضعو ردززاب هده يعف
 انج انآ دواه هلیحف كداص ) رصابلا ( ردبدآ عضوم ر هدننزو دره ( مهد )

 معطف و هنسالعم مل روند هلا ( روصالا ) هتسانعم رفص بتق روند هنکح وک

 كلو هدنزو نسګ ) سصیلا ( روند هنم الاب هود نالوا رکح وک ندیلاهن یرلک دید

 دم و قطنو پول لاقب رونید هلدتعم و طسو كربسو یشو كمالک و قطعو
 هندن هه ندا قیلعت هروزم هقش ی رلکدد هربصب هنسویق یرداج و طسو یار

 هب نشد برف ندقاربا رونلوا قالطا هنالسراو ردلعاف مسا ندراصبا هک روند

 اف مسا ندراصپا كلذک رسبم و نوهکیدلیا موعه و دسق بوروک ینراک

 مو هنیرلانعم راکخآو محضاوو یجشریدلب و یاو یجرتسوکو یعشروک رولوا
 [ :یصبرابلا ةيآ انلعج و ] یلاعت هلوقوهیف رمصب یا [ارصیمراهلاو ] ىلاعت هلوق
 اوفوذنی ةعضاو ةيآ یا [ ةرصبمةقالادوم انیآو ] یلاعت هلوقو ةحضاو ةنيب یا

 ۲ یاعت
۱ 

 أ
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 لاقب رد هنسانعم انیو رصیم ی روک ردلعف ندنربصب و سصب هدننزو ربما ( ریصبلا ) |
 ردهتسانعم انادو ملاع یو هدننزو ءالع رولک ءارصپ یی رصبم یا رضب لجر |

 هتیفس (ةربصبلا ) ابب ملاع یا ةراجلاب ریصب نالف لاقبو ماع یا ريصب لجر لاقب
 لعیا [ :ریصب لعهلالا اوعدا ] ىلاعت هلوق هنمو ردهتسانعم بلقلا ةدیقع هدننزو

 لعب نفلتخلو ] هع هلایضر نافع ثیدح هنمو اح راشلا لاف ققصو دفرس |
 بلق هکردهنسانعم تسا رفو تنطف ءربصو نیقیو کما نم ةفرعم ىلع یا [ ةربصب
 دیا كاردا ینینیاک یتنطابو رهابظ لرمار بوذا رظن تقد هلغلوا هداشک یزوک

 ةسا رف هل لاش و هنطف یا هقذاص ةربصب هل لاق ردیهلارو لواو ردنرابع ندقالوا

 ی هدنغلا را یسهقش کیا كتسهیج تب رع یتغب كتي هربصب و ةغلابم ة رصد تاذ و

 ییا هدننرل هناخت ربش رولیروک ندنآ هربثط ؛دوخان ور عا کز ونڊ هنغلارآو هب هقش

 روئلوا قالطا ه4 ضاق نالوا هدتشنايم هیلخادو هیحراخ الثم هتغلارا كنکو لب ۱

 لاق یتج یا هسیلع یریصب وه.لوقت رووا قالطا هناهربو لیلدو تج هریضبو |
 هرصبلا وه هلعح شفخالا لاق [ ةربصد هسفن ىلع ناسنالا لپ ] یلاعت هلو ح راشا

 دلرمقرکیو رونلزیا هلکنا هسلپا رارق هفرطرب هک رووا قالطا هناف نالوا لالدئسا"

 رانا روالوا قالطا ههرزو هناقلقو رونلوا قالطا هسناق یراکب هلازالادم

 ندنآ هلناعماو تقد هکروشلوا قالطا هثیش نالوا تربع رادمو نوڪ راقدلوا رصبم

 داش هکرد هنسانغم دیبشو اب لغت ةربط یا هيف ة رص تلاما نوشت رولوا ۷۲
 [ ةریصب هسفن ىلع ناسنالا لب ] یلاعت هلوف هنمو ریاصبلاق فل لا لاق ردکعد هاوکو

 نال ؛ربصبلا ثیأتو هيفا هغو هل دشت و هرم ر
 رد یسن لعاق عسا ( رصابلا ) غلا بل ءاهلا لیقو هحراوحانه ناسنالاب دارلآ

 لاق رولوا فصو هرظنو 2 ةغلابم هکرولوا هاکو ردکید یحاص ناعماو تقد

 یرسک كنابو هلیئوکس كداصو :ىعف كناب ( ةرصبلا ) قیدصو سهوذ یا رصاب

 لوق لع ردقا رع ردنن هک رذیدآ فو رعم رهشرب ردهدزنابز هدرانینک كداصو هلناحف و"

 نالوا مجرآ 33 راش رکعد ولو قو هکردسیرعم یسراف ها رب
 ثعاب یتیدلوا یتبم ها رلثآو بول وا قوح هدر شاط یک هفوک یرک دید ه ۶

 هدلبرب ید هدن رغم هرصی و رد شغلوا انن هدننامز مظعا قوراف تفالخ رد هيم

 هب هظیلغ ضرا هرصبو یدلوا پارخ هدنرورم هنس زوییرد ندیرحه حشرات رد ذآ

 ك ود هاف عو رو رادلراپ ندقاریا رولوا رییعت ریروب هک رونید

CN) 
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 Ti اما ا رظن اذا ءسصابماتصاب لاقت رد شام شا هب هتسا رب ود |

 اضعب صعب رضا اذ | | ورصاس لاش رد هنسانعم كش روک قرب هدنزو دا

 :EAS هراکش نال وا رادجخز ه راصد و كه لع هج سا لح رال لوقناک



 7 مقبو یودعلا زیشوا نشو ریز قفل ( رغب ۱ mE هدننزو ل
 ۱ رمشب و راسبن ریش و بمک نی ریشب و زدی هدیح وا هک كاب دهد لوق لع |
 ۱۳9 گهدشزو مرکم ( شیلا ) ردرلتدح ریش ن زیزملادبعو لسسمنب ریشب و ها دبعنب |

 قذاح ردموسیم هدنلصف مدا هدهم پاپ ردعفاو هدنلوف رشم مدوم لحر كرب ره
 ح رد دآ عضوم ر هدش رف بلح هيمف كت( غاب لت ) رد اشک ندمدآ برو

 نالوا مار طقم رو زم عشوم ددداروا یرشابلا نج رادع نی دج ندمالعا

 ( رشااوبا ) ردپسداب هیحانو ردهبرفرب لغشم یههلف هبارخرب هدنساسف باتتیع
 رخالادبع ن هلادسبعو رد )هلک نیر ترشح مالسلا هيلعو اب ىلع هقاص مدآ

 کر دینتهدک ید لا ناولپب ندنسهمز ثیداحا :اورو ردیصهنک كد مان |

 ( صهبلا ) ردندم شنب نسطایان یمو ردقوئوم و باذک عب ردلاجد
 ]| هگردترابع ندنک ارداو س- كم ندب ,هاظ س ساوح هيه دداصو كلاب

 ردقج هلوا یکاردا یروظنم یخ هليا همصاب هساح روئلوا .هبعن یسمروک كازوک

 = راج هروک هنناپ هدریاصب كنلۇم رولک راصنا یج ردع-أ هنسانعم نیعلا سح ِ

 | نا هلوف لوالانمو رولوا قالطا هیهیسح توق نالوا هدنآو ءزوک ینعی هیهرظا |
 | ددزاج هکرواوا قالطا صد كاذک تریصب هبلق هکر دم توقو [ ممبلاب ےک ]

 ردرباصب كلریصبو راسبا یج كمبو روللوا ریبعت هیزوک بلق هد راسل ندنآ
 ی هدیاو روند اراصبا دریا یرهلوا دب نم هدنسانعم كمروک ینعب هدن واو

 ضماخ پاپ روند هب ترب ندیالئو هترممبا ندلاعفا ردکلطب دارم کهدنربصب |
 4 زوک بلق هکردنرابع ندنرطاخو رظن بلقلا نصیو ییا هنسانعم تع نارو |

 هراصبو هلنیتخا مسبو هلبا رکفو رظن ردک ارداو مع دارم رووا ریبعت كمزوک
 هب يصبو هب لحرلا مه لاش ردهنسانعم قنوا زروک مدآرب ه4یرسکو یھ فای

 هحبرک هدارو فلوم ارصبم راص اذا عیارلاو سماخا بابلانم ةراسبو اسب |

 تراثا هلیناونع ارمصیم نکل بویلبا رکذ یتسهغیص راصبا هتسانعم كمروک |

 | مہم هدهرباب لوصاو ردیفام هارو یصیصخت هرزواروکذمهحو هدرباصبو ردشلیا
 | (داصب الا)ردشلیاشیوشت هني فل وم هلغلوا رغم رلانعم كبو كم روکراصد او هراهب و

 كلیا فرصاکا ییءمصاپ ةوق پودبا رظن هثیشرب ود ميمروليهروک هلبرسک كلمه
 | كلک هرهش هعمب راضیاو هممب له هيلا رظن ادا "ىلا صبا لاقب رد هتسانعم
 یهنسنرب دو هدننزو لعفت (یستا) ءرصبلایآ اذا لحرلامصا لا ردهنساتعم

 | هدب له يلا رظن اذا همصرب لاقي ردهنسانعم كليا رظن قرص ويد میم دروک

 لاقب رد هنسانعم قوا علطم بودیا كاردا هیا هظحالمو دج قيما سس < ۱
 ۱ زرروک مدقا قلقا مدآ ییا هدننزو هلعاغم ) ةرصايلا ( فرعتو ةيف لما اذآ هرب
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 سالا طافس رولوا قالطا هرهنسکنابمارب ةشيا هدننزو پارغ ( راشلا) |
 وام وه لاش یک راشخو راشق ردرلنلوا هدنس هن اثم یسهقنو ناسا هک هتسانعم

 ا یس هن راج كهللادبعن نوع هاب ریسک كباب ) همش / مهطاقس یا ساشلا

  هبیبهد رم ردلعاو ع ليعف هدشزو ربما ) رعشبلا ( ردیدآ یسرف تكسفن هب وامو

 ندنغيدل وا هنسانعم رشم یک ریدن ید یظفل رشد فا وم رد هتسانعم رشم رونید

 همدآ لیحو بوخ ولزوب راوکو ردشلیا ریسفت هلبا شيم نوح ا که دوخاپ |
 ندنلابح رشد و هلاه ا قتوم زوده ام ندهراشدا هک نوتلوا قالطا ۱

 ۱ مار ک باا رفت ا ا ۳ و ردیدآ ملقارب هدسلداو ردیدآ كغاط كحوکرب

 بلطمو مکس ان هللادبعو دع ن دجاو ردرلسا كتنعاجرپ ندنندمو ردیمسا

 | نصحو ردهعلقزپ هدايا نزوز هدناريا زیب ةعلقو ردراثدم نو ربشلا رد
  یسهمش و نولو یادناو تقلخ ( ةروشنا ) ردنصح رب هدنبايم هلح هبا دادغب ربش

 (  افلا ) نولاو قلا نسخ یاةروشم ةارعا لات رود هوا بو
 7 8 زا کرد اشار دک د هد هم ۸6 ارد هال یرش هدننزو تیشاعت ۱

 | هدزم ةغلابم یک ریطاقتو بیجاعتو :تخاعت یدک الو راوی عج ی ۱

 | 2 كسانسا رلوا قرص" لعف ندنونو رددرفم هکیدنلوا لامتشا هدنسانعم
 فو سا شاب القماردهنسلاتعم شم هک ردیمج كرس ھار ا

 ۱ سلا ریشابو یا ردا ی یمودق تحص هکروئوا قالطا هنلئاوا كحایص
 . كئيش رهو هل اوا یا میصلا ریش ابن تعلط لاقب رونلوا قالطا هلئاوا كا
 ۱ هکرونلوا قالطا هراهش رط لو لو نالوا ثداح هدنزو ریو رووا قالطا هلئاوآ

 نالوا عقاو ضایب ضایب هدنرلناپ لراوطو رولوا ادپ ندقمریص بونقوط هند لی
  ودرابع ندنرهدنفرط هزات كنامرخ لخحلا ریشاپو رونلوا قالطا هتيرارثا رغاپ

 هدقدلش زونه هغلوا بطر امرخو رک اوبلا ریشابتلا لضتاف ساشلا یار لاق ا
 | لخلا ريشا ترهظ لاق روئلوا قالطا هناولا كنراکنر نالوا ثداح هدنجاغآ
 | یدنک یک تادلاو هارو دسرو هلعافم ( رشا ) تطارتم لوا را
 ندهروکذم شب ردنرابع ندکمالبا ضیوفت هربغ هکردهنسانعم كلیا عورش
 لوق ىلع ردلمعتسم هنسانعم كليا عاج هسقنب هيلو اذا مالا شاب لاقي ردذوخأم

 _ شاپ لاق رد هتسانعم كشر وس هش را یر یرهیش هرجا دحاو بو یسیکیا 1

 ۱۱ ترش ) ابر هک ترافق دملاو بوت ازای ةأرملا |
 کو ررد ید هب رافص کا ا شوقرب هل سسک كنهددشم نیشو ىع” كنابو |

 هلباه ردهرش یدرفم ردشلیا دسقت زایحف كاب یرهوح ردي راک دید هعصآ ی ۱

 ( رشب ) هدنزو هناتک ( هراشب ( هدننزو ناتک (.راشب ) هدننزو ثدح ( رشم
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 1 براعلا رش لاقب ردهتسانعم كلبا ناب بوق رف 5 ردق هجناوا رهاظ ءرشب و
 ۱ هاب ین هل وقم ثابت نالوا هدنزو رب یمسف 4 ؟رکحو هنرش رهظن تح هاثح اذا |

 لعام لکا اذا دارا ژب لاش ردهننسانعم كالا قالپ یر بودی لکا

 مالا مثب لاقت ردهئسانعم كمروک ھلباا یدنک هفنب یشیا رپ و شدالا هجو

 دولو همش لاق ردهنس انعم تكلا هدوم هلبا هنسن رب هدآربو رک دیس اک اک ءرشاب اا

 كلوکزوک زون بولوا داش هلیببسهدزم ربا هنسنربو ردغلبا لیعفت کل همش, یبا
 هب ثررس اذا یناثلاو عبارلا بابلانم امشب هب تریو هب ترش لوقت رد هناا

 یا نسج هحو نالف رش لوقت رد هنسانعم قعلو ا روک همډآ رو

 پوبزاف یزوب كل هنسن راس و كنیرد یعدو 0 رما راشالا ) ه یی ۱

 لاش ر د هنس انعم كليا هدرمو هرش ییعع هپ يدالا یشا لاق رد هنسانعم یقمریص | ۱

 ا3آ ۾ نالف همشا لاقب ردجزال کرد هتسانعم قلوا كانحرفو هرشب ینعع_ هب همشیآ

 ینسهرشریراشباو يالا [ ذنلباب او رشباو ] یلاعتهلوة هیلعو ريخعرشبا كلوف هنموحرف |[ .
 تجرخااذا ضرالاترشب | لاقب رد هنسانعم كلبا ج | رشاهرهاظیتابوء مس كج هب عب |

 ۱ ترش لاق رد هنسانعم قلاق هک بوئوط لود ناویحو ابابا ت رهظام یا اعمش

 لاش رد هنسانعم قلف ولتفاطلو قاورو پوخ ی هنسن راب یشارو تعقل اذا ةقانلا

 رد هتسانعم كليا هد رم هدنزو لیهفت ( ریشتلا ( هرمنن و هنسح اذا سالا سینا

 ردهنسانعم كلا هدوم یخدو هدننزو د وع ) روشلا ( رژ افا ريشا هب هما لاق

 كلا هدوم هک رد هتساتعم یا ) راشىتسالا ( هب رشف اروش؛وا رش هب همش لاش

 ردهتسانعم قلوا كانحرف بولتراشبو همشب ینهع هب همشتسا لاق ردهنتسانعم
 ردرلعما دزو ییوط ( یمشلاو ) هلرسک كلاب ( ةراشبلا ) مشتساف همش لاق

 ییاو روشوا ریبعت ا هدوم هکرونید هب هیطع نلیرب و هرشم هراشبو روند همدوع, |

 هنمو رد هنسانعم لاجو نسح هليعف كناب ( ةراشبلا ) ردزیاج هد كنا هداتعم ۱

 كلول زوم رلوک هل رسک كلاب ( شيلا ) نعساو لجاو نسحا یا هنم شبا وه مهلوق ۱
 حضومرب یش و ةشاشبلاو "هقالطلا یا یشلا رهاخاف ین عقل لاش رد هنسانعم تقالط ۱

 یداورب دوخای وضرپ هد دروب بلغت "هل بیقو ردیعا كغاطر هدهربرحو رددآ ۱ ۱

 نالوا لكا نیزسکعش یکهرن لوقبلا رارحاو ردیا تابنا لوقبلا رارحا کردا

 لہس بحاص نسطاوباو ردیدآ مارک باحا رفن یدی یرکی رشو رونید هنانابن |[
 هیوپس ( هورشب ) ردراثدم نورشلاو رعواو دجان دجن دجاو هنادبعی |
 "هلخم هدهمرکم ذکم هدننزو یرج ( یرمش ) ردرلثدحم هکر دییسا كتعاج رب هدننزو ۱

 ردیدآ هبرقرب هدماش هدننزو ییرا هلیعض كلاب ( یمش ) ردیدآ هبرقرب هدنبارت هیماش
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 هر ايق ( ةرساس |J ( ردلک د نع ضعبلادنع و رد و ام نده دام رل رولز

 كفرط لوا ند رتقدلوا رواکنح تیاغ E ربع رب و دیس هکل وا دنس هدنن زو

 یدرفم راردبا ذانما دنول یرلن آ هلا هفولغ صوصخم نوح ادعا ةب راغ یرلرهمک
 ا را یر و راد دن یرصبلا یرسلا هللادبع کل رو هدننزو قرص رد یرسا

 رد وسنماک | یرمسب سه هد سید ه رهاق هکر دیسا ربمآ رب ند هب سصم اما زد لینوکس

 مرک و یوص هکرونید هنجاغا امرخ لوش هل رسک كيم ( راسبلا ) ردهبا رخ ایلاح

 هزوڅب هلراب وبه هک روناوا قالطا ه راپ لوش هدننزو تارشم تارسلا ) مسلا رم ا س بن چہ زی نا ےک
 یا تارسلا بیت لاقب ردهسسم یدرفم رولوا ریعت لیروغب هثلوا لالدتسا

 یب هنتسابع رونید هنالسراهدننزو روبص ( روسبلا ) رطاا ىلع اب وب لدتسپ حایر
 لعاف مسا ( ةرسابلا ) ردیدآ كیوصرپ هدندرو ليقع ونب هدننزو هزج ( ةمسلا )

 وا دور بو رق یک کرک زونه هکر فید هراوط یشید لوس هلیس هی

 لاب ممن تراص اذا ةرسابم سرفو ةقان لاقي هلوا و بودا ليم هککرا
 لعاف مس ١ ندروس و سس ناثل وا رک ذ هدننزو هرساخ CIEE ماع لبق

 زداقلادبع مالسالا مس لوکس كن همععم نیسو ئم كلاب ) یرتشلا ( ردندا روا

 ردشلءا تسن هعسرو لیلا خاص وا یضاق یرادیفح ردیتبسن لیلا اص یا ن
 چ کارد س راش ردقج لوا ,یراترضخ منم سدق یالبک را

 ہک رایحذ كنو رديفععم یرتشن وا رهاظ ردشمالیا ناب ییغیدل وا هربن یرلتتسن

 هناسنا هلیعف كنید و كناب ( شا ( رده رقرب هدنب رق نایآ رهش ندنسحاو دادغب

 بولاق هنا اضعبو ددیواسم یعجو درفمو یناو رکذ ردقطان ناویح هکروشد

 هن دلح رهاظ كن اسنا رش و روند راشا بوللعج و رل رس هدارا در روند نشد

 رهاظ E راد عب رلیدلیا جمعت رلصع رود هنزو هرشط ها تو عب

 كنلوم ردراشبا ىجا مجو اه ردهرشب یدرفم رلیدد رول وا قالطا هنندلج

 هدعب بول وا ع وضوم هنس ام دلج رهاظ قلطم ءرش لصا هروک هنناپ هدرناص
 زعس و فوص دراناویح راس س ارز یدناوا قالطا هناسنا هل زابتعا یدلح روهظ

 و رد رم ندنآ ساتم رو هراس واق و دود دا یزالج هلباربوو ۱

 قمریص بوزاق یتزوبكندنسن راسو كنيرد هلیئوکس كن و نسف كناب ( رشا

 ظفل و ردلکد ندهکلهم لاع و اوا تفنم ندقارم الصاو ا هرع لوط رول وا ۱

 1 تاک اذا راسم ع لاش هل وا نرد شش بودا هتک ییغروف هلغمال وا

 E للاعت هلوق هةتهو رول وا فصو هه وحس و و هح و قترو و سکا رد یسن

 هد رغم رلیصف و E كاب ( هرکس ( 9 اک هبطقتم ةه ركتم یا ا دم و

 ۰ نذهلا متناقلا وا ه رابح ن لع ظفاح رد هفو رعم هلکعد لیخاا هرکس کر ردهدلب و



 ی AA iY ا ا
 ۱ ey | ىنەب جال اب لاقب رد هنسأاتعم بس 2 تقوی ید و

 أ 1۳9 نرم او» و فرد اذا هجر ترس لاقش رد هنسانعم یم وبوا قایآو

 یرکوک اتوا یروق راوطو درب اذا راہلا ب لاقب ردەئسائەم كفلئیریسو
 اهلک افسبایلا تالا قورع ینا اذا رولا رس لاقب ردهنسانعم قمالتوا بولک

 روم زوده رود هوص هزانو روئید هنسهزاب كني ره هی كناب ( ہلا )

 ۲ هب هباشو باش و اک كتاب رولک راسب یمج ردن رایعندوص نالوا اد هیبس

 || تالواشمامراو هنسهئرک بطرو رولواقالطا ها ریقو هنالغ وا ناوجونو زات ینعب
 ۱ یرهوج ردزناج هلی كنیم هدنوب و هلیاه ردهمدب یدرفم رونید هنغروق اهر
 هدعب ب هدعب لالخ هدعب علط نکیا كعچ لوا كا هدنددص دادعت ینبنارم کام

 ۹ رادم صدق ارز زدلکد دیح ید روث وا قالطا رگ و بطر هدعب رم

 هدافعا و علط هنس هجرد لوا هرزوا ییدلیا رکذ نالوا باوص هکلب ردغایآ

 رونید لالخ و دارمس و لادج هدکدللیم رکد بونللشب و روید بایس هدقدلشب
 بولذت هدمب تکوم هدعب مطاع هدعب رب هدکدشیراو وعب هدکدوپ هجرادقمرپ و

 ۱ هک روند دوعمو بطر هدقدلوب چضن مات رونید هعلاخو علاخو هدعث هدعب هسج هدعب |"
 لا ناسا هلایف فولسلا ضورلا ینلیصفت كنوو رونید رة هرکص كا ردامرخ هزات |

 1 رهیلپارظنو تعجارم اک | رانلوا یلاطز ردشلیا ناییو طسب هد. رينات مات ولالا

 تب و یهتنا رددلیآ تای ییەیلک بنارم یرهوج کرد حراش .لاعت هقا اشنا ۱
 دهاز و یرسلا دم ن ن ىلع مماقلا وا ندمالعا ردیدآ هب رقرب هدنساضق دادش

 ان سیو شاچ ی سم و هاطزا نا سن ردندلاج ر ءاعسا سس و ردنداروا دعوا

 نجرلا دبع ن دجاو ردندباحا مد ن هللا دبع و نایفس نب مس و ریعلا یعار

 رد رات دم نو مسلا دیلولا نب دج و میها ربا ن دجاو هلا دبع نب دمع یسهدازعو

 نايلسو هللا دبعو هللا دیسع نب ربو دیج نب سبو دیعس نب سو نڪ نب مسيو

 درس هلباه ( :سسلا ) رديدآ هیرقرب هدنسهیحا ناروح ربو ردندنیعیات سس با ۳۹

 ۱ لاقب رونلوا قالطا هشنوک نکردیا عولط زونه هريو یدنلوا رک ذ هک ردید رقم " 9
 هنشاب كانتلآ بلک ىنعي كباك بيصق و اهعولط لوا ىف سما یهو ةمسلا تدب ۱9

 مرک الوسر بیبر هلس یبا تن هرسبو ردندآ قحوب عونرب هو رول وا قالطا

 هدغیص مسوم هک رونید هروغب لوش هلیرسک كلاب ( ةراسبلا ) ردإسو هيلع هلا للص 8

 هکرید ا رلوا كفنم یرادقم تعا رب بوغاپ لصم هن لهکلوا دنه و دنس |
 هروشب لوا و راسلا مایا همایا لوا هدنناسل هرساپ رد دنصاوخ هم وقص دالب |

 تاعرب هدننزو روس ( روسابلا ) ردیدنه هموقرم تفلو راردیا رییعت هأسر هلی رحم ا

Eê۱۱ یومد و ید هروب زم تلع هکرید حراش رولک رتساو ىج ردیمسا كنەقورعم  

7 

  E DSS GE aa E QOEEVEFEPRعج



۳ 
 یو

 ماست هنغروق ام رخ ی كاز ا لا ۱

 ۱ سس لاق ردهنسانعم كیشکا زو هدشزو دوعق روسو سو دیو زن سند

  [ةسابذتموب هوجو ] هروک هنیروبزم لوق كيغار سبع اذا اروسبو س لجرلا
  سایق اکا ید رام راس رولوا وع هنعوقو رانلا لوخد لبق یسهع رک تیآ
 ردبعشنم ندنسانعم لعف بارض ی یرکد رددنتسانعم كلبا رهق سسو روئلوا

 كمشد بوقدص مدقم ندرلاغاص یتسلوقم هرایو نابحو هرهقا اذا سس لاش
 " ندنمموم هیامرخ یشیدو جهلا لبقاه ءاکن اذا اسب هح رقلا ممي لاقل ردهتسانعم
 هناوا لبق اهعقل اذ اكخلأا س لاق ردهنسانعم قم روا یا ندام رخ فلک را مدقم

 ةقالا لعفلا سس لاق ردهنسانعم قعشآ روغو دهقان مدقا ندرلوا كونسوکو

 لاش رد هنسانعم كاا بلط تحاح کیا لکد قفو و ةعبضلاأ لبق اهم سط اذا

 هلا طا امر + شملوا ینغروق امرخ و ا(مماوا ربغ یف الط اذا جالا رسب

 1 شا ریاےف هدبن اذا رقلا سس لاق رد هن انعم كیا بیر ديا قش راق ندنسکیا

 ۱ كمحا لوا ندزملوا نا ,ا دوخاټ د ع وب بووا زونه یدوسس كمولط و رمل

 ۳ لبق و هیقام پور نا لبق هنم برش اذا ءاقسلا "مس لاش وه اتم

 1 ۳ مش لا ردهتسانعم البا بلط یساذا نو 0 شا لجالا

 n لاقي ۳7 بوقص : مدقمند ز وا ها ی ا

 ةحالا سیا لاش ردهنسانعم كليا بلط تحاح لعحت؛و تفویو اهسسب ییعع

 كلباء ذيب ندرب بوردشراف هلا امرخ یتغروق امرخو اهناوا ربغ یف الط اذا
 ۱ ردهنسانعم قمزاف ییوق هدرب نالوا لو ءس یم رتلا سا لاقب ردهتسانم

 | قمروتواایقمروط بویقک هدایرد یکو ةمولظم ضرا یف رفح اذا لج اسیب|لاقب
  لوقناوفقو اذا رهلا ف بکر فارما لاقب ردنوعا بلس یره هکر د هنسانعم
 . هدننزو لاعتفا ( راشالا ) ردبیصم ربغ هلکلیا هجرت هدزوا قاوا یدعتم یو

 الخلا شا لاقي ردهنسانعم قمروا یشآ مدقم ندنمسوم هنامرخ یشید يو

 ةجالا سشا لاقت ردةتسانعم كلبا بلط تحاح تفویو هناوا لبق اهڪ ادا

 ءادعباا اذا هب سیا لاش نر لزوم قلشب هثیش رو ابناوا ريغ ىف الط اذآ |

 " قایآو ایرط هذخا اذا "یشلا سشیا لاقت ردهنسانعم قلآ نکیا هزاتورت ا

 قازوب ینر تر تردخ اذا هلحر ترشا لاق رد هنسسانعم قشویوا هی

 هدسنذو لعفت (مسبلا ) ریغت ادا لوهحا ءانب ىلع هنول مشنا لاق ردهتسانعم ال "



 ان ما توت
A al ASیی  

۱ ۹ 
EERIE pepe, 

 هدنعامەم * حور یرزپ ةر ل ٽن * وبا که یدنلوا هدارا هح تورو مع

 یدبد رد هدنگبس یدزب وذ بو دا ر.دقن فام هدار و هدیس نا ردشل وا عفا و

 هل هدلاو هکر دبالک نب کب اولن هدشزو یر كاذک ( یرریلاوت ) یهشا

 كنار هدنو دیس ینگ كدراطع نب دیزی ن ندبات ( یر" رلاوبا ) ردژلپوسم
 تبا هسشهاج یر لاو ناشوا رکذ هدنزو لعفت ( رربثا ) زد نط قمک
 ( دربلا ) یدرلا قب لا بش اذآ نالف رارمت لا رد هنسانعم اوا هدساورآ
 هنسانعم راصال قدم روئبد هنفاوط ی رج هدننزو رم ( رر لاو ) هدن زو رد

 ر ربب لصالاق هکر ید حرام رونلوا قالطا هلسان تا1 هدنزو راطب ( را لا ]
 هکر دکی د یحاغ وط رایزابو رادزاب ردپ رغم یعداف راپزابو راد زاب را رب و ردهتساتفت

 هدیسراف رادزاب كلذک یک یاب یہ رقحو یشر یجھاش رد هک نسب شوق ینا

 ڭفلؤم رولوا كعد یصکا هلسیرعت ندنآ را'ریب هلکغد هدهب یجکا ینعی راکا

 یرباو كوپ هلاه ( ةرا ملا ) ردلومح اكا لوق رایزابو راد زاب ابرعء لبسه هشت
 ( رازب ) دظعلا اصعلا یا ةرا ریپلاپ برم لاش یک هقوطو هیوص رونید هکتکد

 ( ءاررلا ) رذیدآ هبرقر هدنساضف رواسي هدنزو باا دوای هدنژو پار
 لاق ردفصو ندروک ذم رزب رول وا قالطا هنوناخ قوح یدلو هدننزو ءا
 رو ربمهللاق یک رزب روللوا قالطا هدلو ( رو ربما ) دلولا ةربثك یا ءارزب ةأرمآ

 دی نرو نالضف ن لعو ردبدآ عضوم وب هدننزو هزچ ) هرز ( دلو یا رشک

 ندشیدح هلیض كنم یارو یحف كلاب ( هورزپ ) ردرلثدحم نایر رملا ظفالا
 دادش لها یی هداغب هدنزو راز ) را بلا ( ردعقل یاهفصالا توقع نب دا

 عا شم روثل وا ربعت یاب را هک رونی د هندآ ندا عیب یی ناتک رب هدایت

 تفل یک ییدنید دازب هناتص یمخ رزب هلکلبا مسد هیئرابع هتیز یا ناتکلا رب
 راد ندسشئدحم ردغلیا ملت هنفیدنل وا قالطا راز هناتص یتغای هدنو دادخب
 قوزم نب مهاراو تبا" ن هرش و حابصاا نب نسحو ماشه ن فلخ و رعوا

 فوغ ندحاو ورگ ندجا دنا تحاصو دحا ول ادبع ندعو دم ن یخو

 5)650 و ته هروک دم ناز نورا ر لا یدبملا د ن رقعجو ری ی
 هکزا هدنزو ج رحدن ( یعربا ) رددآ هدلبر هد لایا سراف هدننزو دچا
 لوقت ردهنسانعم كليا قلزسداداو قلوا ريكرش بودا قليوب ذب همدآرب

 ( ربسپ ) ردیدآ لجر رب هدننزو رقعج ( عزب ) هقلخ ءاس یا انیلع نالف ع ریت
 ندلا اض ماما رد هدنساضق نارمه هکم ردیا نظ ردیدآ هن رق رب هدننزو رقعح

 دکر د هتسانعم كليا هلهذشیا رب هدننزوربسک ( رتسلا ) ردنداروایریسلا دمع كاللادیع

 لع اذآ لوالا بابام اسب الا ق لجبلا رس لاقي ردرابع ندکمالنا ی ات

 هيف

ROT TOTTI e 



 | «دننزو لاعتفا ( رازتبالا ) روللوا قالطا هنالسرا یو ء

 || ادازنبآ لجرلارتبا لاقي ردهنسانعم قمروط بولیکید هج هقشب ندنرامدمه مدآرب
 ]| هدنسهع او هنویق لوش هدننزو ررکم ( رزبلا ) هباحا نع اد رفنم بصقنا اذا

  لیصفت لعفا (نالا) عل اهع ر ىف ناک اذا رربم نأض لاق هلوا قلهحالا هرافو قا
 ۱ هنم و هل وا دیعت ك ندناتس رهش ید رو هکروئلوا قالطا هب ع یودن لوش هلیس هین

 برعلا محصقا بیذینلاقو دلبلا ىف ینعب ربلا ىف مهدعبا یا مهربا برعلا عصا مهلوق

 هنتهح تي ر ليضفت یادعم دن سه راو ردط ونم هتهح (E یریعت جما

 ۱ ) یاربلا ( ردکی د رلن ال وا یر هذایز ندرلب دود نالوا بیرق هباتس رمش ردط و رم ۱ ۱

 ۱ هیالعو زراب هدهد ردکمد بتونم هارو رپ هرزوآ سایق ربغ هدنن زو ینابر

 ما نم ناس ثیدح هنمو ردیلباقم كلوب یناوج هک هتل یدنلوا لامعتسا هدنماقم

 ٠ | یتورنب لاعتم یادخ كمدآ ندیا ح الصا نورد یعب هینار هللا مما ةينا وغت

 ٠ | ن لهس نداوقف ردهب رقرب هدنساضق ارا ليف كلاب( ةينارلا ) ردا حالصا

 | ( رییارلا ) ردرابو نم هاروا یناربلا دمع نب دمع بیج ندنیلدغو یا ربلا دوج
 | دزو لدلد ( زرا ) روللوا محط هليا دوس هک رونبد هنیوالپ كيف هدنن زو رپ راعش

 یا ررب وه لاشب یک بایسا ذقعفج روند همدآ قاتلش نالوا تاوصالا رشک,

 حاج هکع 5 نیست یک و نویف هل رک كلاب ( رب رب ۱ تاوصالا ریثکلا :

 | كتاب تممتکا هرب اقلطم هلیئوکس كنهمضم یازو یحف كناب ( دزربلا ) ردندناوصا
 ۱ ناي نه زدم هک ھت ردقح هلوا یم نیحایرو لوش دارم روند هنمګ

 ته | یک یرناسو نوکو دوو رب روئید هنج اوح هرن رزبو رواک روزب یہ یدنلوا

 ٠ | داعم ییاو و رد عبا غج ارهاظ رولک ریزاباو زاربا ییچ كلوب هتسانعم لتا
 | هدزب رثک اام لاق رول وا قالطا هدلو رو ردععفا خف سپ ردتغل ہد رسک كناب

 زا قمروا رولوا ردصم رزو هنسانعم طاح روند هک وم ناق ندنورو هدلو یا | 3 ۱

 رز لاق ردهنسانعف تكکا مو هی رض "ذا یناثلا بایلانم | رزب هرز لاش هنسانعم ۱

 | قمددلوطو طخا ادا لجرلارزپ لاقب ردهنسانعم كمروکموسو اهرذب ىع روذبلا
EES۱ ودقلا رزپ لاق اا قموف ج هەر و هالماذا ءان الارز لاقت  

 ا 2 رد تعا حرب ندنیدحم هلیحف كنءزمه ( نوي رازبالا ) ايف رازبالا قلا اذا

 ا ا 2 هک هدننزو یرج ( یررلا ) ردندرلن ا یراربالا یخ ندمت ردرلبوسنم ||

 ۱ وا وتسا و عینم و عیفدو م طز رک رد ةا داف ی ا هدن رلوق یرزب ةع ۱

 یس هلکیرزب لصالاق ی حراش ءاسعق ةمخط یا یرزب ةع لاق رولوا كد
 هلفص و هلع هدعب یدنل وا لایعتسا هدنسانعم رشک. ددع هلغل وا ع وصم درک 27



IPO ۲۳اا 0 ۱ رز  

 و تابلو وص هک ردیلباقم هبنیرو روید"
 ی و دیو | رص ید وب برک كهددشم یارو یم كلاب ( تیرا ) |

 اذک و ءا رصللا یا تیربلاو ةيربلاپ اولزت لاقب ردتیرارب ی ردتیلهف یزو |
 وهو روب ربلانم اهاعط اعطا لوقت روتید هروفلب هی كلاب ( روب را ) ةيفيرلادش |
 ̀ | لاش ردهتسانعم قمشاچ یم یک صا هدنزو هزاز ( ةرب ربا ) رلام سيجا

 لاقب رد هنسانعم كلبا دایرفو وي ضو ققاغوح یزوس هدسلمو تاص اذارعملا رو

 نوچ هدسنزو راثرث ( رابربلا ) اوبلجو اوحاصو مالكلا اورثكا اذا مقارب ۳
 الب مالکلا ربثک یا رابزب لجر لاقب روند همدآ ناغشاپ و همدآ یوکرب رلزوس ا

 روند هش ولزاوآ دید اقلطم راب رو ةباوڏ حایص یا راب رب لح رو ةع 2ر بش

 صرع ( ریرب ) رولوا قالطا هنالسراو توص اهل ناک اذا رابر ولد لاقب هئعو ا
 "هلازا ءاه ردهربارب ییج ردیسا هصوصحم ةفناطرب ین لیجرب ندصا هدئزو ا

 هب هفناطرب هق شا ندرلن آو ) رول وا هدنیمز پ رغم هرول زم ةظاط ردنوعا هم |

 دارم ج وزب رارولوا نک اس هدننایم رابکنز هلا شح هک زود وا قالطا و رب ید ۱ ِ

 حاکن لدب هبنب رلهبوطخحم بودیا عطق ینتالآ كلاجر یرلفدلوا سرتسد هدنرکدتیا | ۰ 2

 لوق لع ردندنلسن نالیغ سیف یسهلج كرلنو رردیا دعو ضع هدزوا قلوآ |
 هتک هنپ ریو هجا 4تن رب هکی دبا نطب ییا ندنسلسف رج رلنوب لصالاق 5

 حف ییەدلب مال هسیشرفا بودیا رفس هنیمز برغم هاش . مان شش رفا یدیا زاید

 كهیلا راشو تع هنیمز ربرب هیعلاب هدهاش بکوم رارویزم هدماکنه ییدلیا
 ناسقع لرم نویمو قیاس دیعسوا رلیدلیا تاقا هداروا رلیدنک هرکس:دنندوخ ||
 پرطم رررپو ردرلثدم نو رب رلادعس ن نسحو دم ن هلادبعو یسوم نب دمو |
 رهق ردهنسانعم طباض ردلعاف مسا ندراربا 4 برو یهو )را ) ردا نشو

 هدننزو ءاربج ( هاربملا ) هلطباض یا كلذل ريل هلا لاقي ردذوخ ام ندنسانعم هبلغو / _
 ناسحاورب هلیهف كناب ( ربلا ) رونلوا قالطا هلابج هجن هدندرو یسهیق ملس وک لا

 یدلیالثق اه لیباق هدنآ هک ردیدآ مسونرو یدنوا 3 هک تن ردیسا ندنسانعم

 بلطلادبع تن هربو ردشفلوا هيم لبس یفانم ترثک ردیسا كنبوص مزمز هرو |
 دم نب مهاربا یرد ثاعیر نالوا زا عم نیذاعم عش و ردمالسلا هيلع یتاذع 3و

 یلفسس ۀرپ هنیربو ایلع هرب هنیرب ردیدآ هبرق کیا هدهماعو ردیسا كنیدج یناعتصاا
 ید بار نت شعچ نا نا هلی كباب ( هرب ( ردیدآ لجررب هربو رلرید

 هرعم ( هرعم ) ردیعسا یراردب كنیرلبانح امنع هللا یر نیز ننمّولا ما رارید

KEیمن كناب هک هدشزو یرق ( یربلا ) رد,دآ كن هپ رپ هدنن رق هروتم هنیدم هدشزو  

i 9 3ربربلا ( ةيطلا نیلکلا یا یربلاب ییآ لاق روتید هب هبیط 15 نیر تک كنازو |  ) 

ِ 

1 
٤ 
٤ 

۳۵ ۳ 

4 ۳ 

 1 1 ۴ 1 بس اب سن ی ا ی بس رخ سس اس

1 



E ا ٠ 
 ا || ل ردفصو ندروک ذم رب هلیضف كلاب ( ربلا ) هعیطب یا هقلاخ ر رمت : نالف لاق |

 ۱ : ردندنسانسحت ءامسا کلپ رک لیلح تاذ نالوا مگ یاسحاو تقوا ر هدابف

 ناوارف یاسحاو ربو قداص یا ر وه لاقب رووا قالطا همدآ یوکتساو قداصو |

 قداور لحد لاق ردعلبا تدرب نکل رر ید
 لاقب ردهررب كرابو داربا یجج كرب هکرید حراش رواک هدرو دارا یج ربا رشک
 قلوا قداص هدنیپ رولواردصم هلیحصف كنابربو ةررب نم رابو راربا موق نمر لجر ۱

۱ 

 د وعق رد ردصم ید دور هدانعمو و ردتفل هدهب رسک كناپ ردیلب اقم بت هک نسانعم

 یا یاشاو با را بابل انم ارور و ار و ۳ ترر و كق تررب لوقت هدننژو

 قلوا قداص نیم رونلوا دانسا ید هنيو رولوا یدعتم هلا هدنو تفدص "

 را تقدصاذا ارورو ارو ار نیلا ترب لاقب روتلوا رببعت قلوب یرب هک نیم هتسانعم
 زا ربلا بکر راف وه لاق روئلوا ریبعت هراق ردهنسانعم ءار هک ردیلپاقم رحم رو
 الا رم فت ادم ASE رب لاق رول وا ردصم هنسانعم كليا هلغو رهفو رحلاو

 .ردندناصصا یرادلا هلادبع نرب ردندیماسا ربو لاقموا لاعش هرهق اذا لوألا
 یرب نب لعو یرب نت هلادبع دعوا بیدا و رد دنسالع سل دنا رلادبع ۷ رعواو ۱

 نیرسح یسهداز رداربو ىلع نب نسما نب دج یدیفحو یربلا یرب نب رحم نب لغو
 هکنایربلا مسقم نب ناثعو دحاولادبع نب یلعنب نسح اما ردرلندحم یرب نب رم ند اا |

 كلاب ( رلا ) ردرلپوسنم هنعی هطنح یه هرب کرد لیک كاب ردرلثدح هدرلن و |

 هتحاص ناسحاو رپ ( رابلا ) رولک راربا یجب هتسانعم هطنح روند هیادغب هلی

  رددظافح هح رک رابلا لضصفلان میها زا ردنداقلا رابو یدنلوا رکذ هک روند

 كمدآ ندا نیم هلک كنه ( راربالا ) ردلکد هبقوئوم هلفلوا باذک نکل | "
 لاق رد هنسانعم تا قیفح و مهڪ ويد E هدننیب یتعی كلا قیدصت لیک, 3

۱ 
| 

 ]| كلبا رفس هيهراق راراو اهنحا لاش اج قدصلا ىلع اهاضما اذا نالف نیم نالف را

 یاربلا بکراذا نالف ربا لاق ردهنسانعم كليا رفس هرکد رانا هک هتن رد هنسانعم
 . هلو ثک اذا لج زازا لقب ردهتسانعم قلوا قوح یدالوا كد راو هیف رفاس
 تاغ واو تک انا رار لایق رد ها وو ترک تاو عت سانو
 ا نرو یران ویقو مماغ اذا ماع نالف ر ,ا لاقت رد هنسانعم قلوا ارو

 ) رب رما ) رلا ىلا ییعی اهرد صا ءاشلا را لاش ردهنسانعم قمرقح بوریوح |

 ردندلاجر ءامسا رب ریو روند هنشع ندیا روهظ زونه كنحاغا كارا هدننزو ریما | 4

 هنابابو ءا رس هدننزو هیعر ( دیرلا ) رد هیات کرد ناوفص تنب هليا اه هریر ۱



۱۰ 

 رد هلشهح لاعا یرو دال ها یر ردق و ییا یشدل وا رول وا دارم تعالع ندداپفو

 رو ردیلب اقم ق رفع هکر درابع ندکلیا مسو هدناسخاو تمدح هران آ ندلاو رو

 لدلوب نیب قدصو هلیسح قاوا ندمسوتم مش رولوا لامعسا ید هدمالک قدص

 هلا هموعش+ءاپ هب هطنسو ردندنسالج یهلا باوا انعم عج لوبقوآ ردپشم
 تلح رو یهدآ ردتسانم یا وا هلا ج اتام عسوا هدنس وصخ هادف قالطارب

 هنو لضفو ربو ةنلبا ىاربلا لهانم هاانلم لوقت روئوا قالطا هالقآ
 رشک یی هدروا تعسوو ربا یا ربلا لها نالف لاقب رووا لامعت-ا هتسانعت

 مس یا یناشا .بابلا نم ارب ر نالف لاش ردههساعم كالا ناسا ناوا فو

 رد هنسانعم یاوا لوبقم جد چ اذا نالفرب لاق رد هتسانعم كليا جو ناسحالاق

 لوبقمیا رو ربم وهف ءابلا عضب كجرو لعافلل ءاسلا يلع یا ءابا من كر لاقت

 ردات عسم قرەلوا یدصتمو مزال یسەگرب هدارو س, لبق یا ەچ لار لاشو
 جا ةیاملاق لاقو هج هللاربا لاقیف ردموسم ید یسهیدعت هبا هزمش هدحابصم

 لاقب پاوا وهو ربلاب لبافلا لوبقاا لیفو مالا نم "یش هطلاختال یذلاوه رو رمل ا

 یراب ترمدح ینا لوقو ندنف رط دبع لوا لوق س, هرباو ةلارو هچربو هجرپ
 اعم قدص كلکحرکر یو یدللوا رکذ افنآ هک هتل رد ینبم هرودص لد قرط
 دایشاو تعاطو هيف تفدص اذا عبارا بابلانم رب لوقلا ف تررب لوقت ردلم تم

 نورمأتا ] ىلاعت هلوق مفهبو ح راشلا لاق هعيطي یا هقلاخ ربی نالف لاقب ردهنسانعم
 [ رفسلاق مایصلا رهلانم سبل ] ثيدلا هنمو ةدابعلاو هعاطلا یا ةيالا [ ربلاب سانلا

 كلکچ رکهیاه ہدرخآو یف كلاب ردیظفل ةرب ىلع منا كنسهلرب هدروب نم یاتعفو
 تاتو فی رمت زدفرصنم ر نویگنا قزدلوا هفرعم زددتسانعم تدایقو تعا
 لها نالوا ېت رته یرلقوفح راسو هنیدلاو هدننزو هرمضم هرعمو هربو یتیم هت رثاع

 نادقوقح عییطت هکردیلباقم قوقع هکرد هنسانعم كليا قلناب هم هلا ناسحا هبراقاو

 تنسحا اذآ یناثلاو میارلا بابلانم ةربمو ارب هلررپو یدلاو تررب لوقت ردنرایع
 بابو هلسیصف كلاب رولک رب یرضاحما ندصبار باب هکر رد حراش هتاصوو هللا
 لاق ردهنسسانعم كمروس یسبروس یکو نویف رو هاب رسک كاب رولک ر ندی

 داوفلا یا هنم رلا ناکم نوک | لوشن رولوا قالطا هلکوک رو اهقاس اذا متغلارب

 هبهرافو هنسانعم بلعت دلو روند هنکیا یکلتو داژوفلا یا بلا نتمط وه لاق و
 ردهنسانعم قلوا قداص هدي و ههراف یربا ع و رب یر دید زرحو روند

 نا یوغالا ربلا لع نب دم ردندءاقلا اعسوت یسهلک رو رک ذیساک ردیلباقم ثتح
 فرعیال نالف * لاثمالا قو .ردندلاچر ءاعسا رو رديخش كيداو ماما مان عاطقلا
 اهءاعد وا اهفوسنم مغلا هاعدواراقلانم طقلا قرعیالوا هربیام هر ام یا * رب نماره

 یا
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 رولوا قالطا همد و 7 روس ؛زو یارد ۱
 1۱ا ها و ا A راذبتو ةراذيو راذیب ورذب جد ۵

 ا ۳ های رم هک کباب ( ةراذتتلا )ةا هيف یا رذب ماعط لاش روا قالطا هنس

 e ناک اذا ةراذب لحر لاق رونلوا قالطا هیسک ندا فاسساو فلت هج وی

 ۹ ا رل هلا وسلا یراش ههرذب ن هنادبع دا ت ا
 | هدوهیو لطاب هدننزو یرفک هل یصق كفلاو هتي ( یرذبلا ) ردروک دم هدنشهدام ||
 قم هک ایوک هلغلوا لفاغ ندسلع لامرداب ارز دز وخام ندرذب ةدام رد هنسانعم ۰

 یف كناپ ( ةراذبلا ) لطابلا ىا ىرذبلاب یا لاقب رولوا ردا فرص ههدوهب

 زا هلیحف كلون ( ةرذكاو ) رولوا فيف ءار هعهاکو ءیددشت كنارو نیف كلاذو
 زا لعفت ( رذستلا ) رددا ییوقرب هدهکم هدننزو مق ( رذب ) ردهنسانعم لام رفت |
 . .قوح هدا کە دنتلارپ ردهنسانعم قمرارم ەم بولیزو یول كوص هدننزو |

 | هلیسهلینب لعاف مسا ( رذبتسلا ) رفصاو ريغت اذا ءالا رذبت لاق هلسانم قمروط _

 ۱ یا رذبتسم لاش رددوا ندقجاص م روند هک ندا نارذک هلتعرس 8 |

 | رامرا بوجاق یک رکسع نوغزو هدننزو اامدقا ( راع ذنالا ) ضام ع مص

 + هی راب ولطم یش ؛:یراوس كولر واو قو اوفر ذت اذا موقلا عذبا لاق رد هنسانعم قلوا

 .ترعذا لاقت رد هنسانعم قشوف بوروس ی هلتشاسم ندروغوارپ نوجا لاردا

 فطره هدننززو رارع ذا هلفاق ( رارق كن الا ) هبلطت اش ردا NETE لها

 رد هتسانعم را عذب او اوق رقتواوددبن اذا موقلار ةدا لاق رد هنسانعم قلوا هدنک ارب

۲ 

 در

I SILLو  

 زا هژارجا قرفتب مىا "الاف مدلارقذباام لاقب هنمو ت عذبا ینعع لیلا ت رقد لاقت
  هکیدلغاط یسارحا تاق م رو یی هنم | ریقم اعم هیفرم هنکلو هج رهف

 . قدهلوا هجوربآ ندوص و عمم یسازجا هدوص نکل هلوا جارفع یک یک رک هلباوص
 هیوا بویعشراف كدهرب لیخ هدقدلوا قالم هایرد لین رېن هک هتل یدشک بوقآ
 ٤ ایاردرب ) ردشلبا رکذ ید هدنسهدام رارةدما یتوب فلؤم زم ردیک بوق آ | رقم
 .ددیدآ عضومرب هرزوا ییاور هب ويس هاا هح وتفم لادو ۳۳ كنارو یف كناب

 لا دناوز فذح هدنرفصم ردموسسرم هدې وبس باتک هروزم هک هکرید ح راش

 س

 ست

 ردیدآ هدلبرب هدنتلایا نامرک هدننزو لیجز ( ریشدرپ ) هدننزو رفیعج رونید ردیرب | "
 . یارلاب هلصو لاقب ردهنسانعم ماعناو هلص هلیدیدشت كنارو یسمک كناب ( لا ) |
  هدعم ردعضوم هللباقم رع هلیعف كنابرب لصا هروک هننایب هدر اصب كفلوم سلا | ۲
 3 | ربا لعف ىف عسوتو ذخا یسلرب هللا اب سبک بوشلوا رابتعا یمانعم مسوت ندنآ ۱
 تیسن ید هدابع اضعب یک ینبدنلوا تبسن هبیهلا فرط یدنلوا لامتسا دنمانعم ۲
 باول 4 باخ سپ هتسسانعم هتعاط ی ۳ ی ۳ روتلوا |
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 نو ر ات
 ۱ ۱۰. طعم یک نیلا جدو ربمالا برع ردلوعلم ینمب لمف دوای ردردصلاب هاب ||

 E هلا همهم یاز رزیو یک ریمشو هطنح ردص ومع هلابوپح رذپ هدندنع
 دزب و رذب هدندنه لیل ماما نکل ردو نالوا فراعتم هدلاتساو ردض وص هلوقبو ۱

 | ردبهاذ هلوا لوق فاوم روشلوا قالطا هبهبح ره نالوا يہ نوجا تعارز

 زونه لوق لع رونلوا قالطا هناب نالوا رها بوق ندرب زونه رذو یھ ق
 نولب نولتپ ناوهوا فلزم روشد هلان شمالسب هغاوا نولتم 4یص وصحم نول

 رولک راذو رولک رود ىج كرذبو ردشاا هعاسم ید هدنوب هلکلیا مسر هیاوثع

 لاقت هنسانعم كلبا روهظ یاب پوراپ ۳9 ندرب رولوا ردصم رذو هبرمیک كلاب
 ككا نيك | هربوا ابن رهلفو اهرذب جب رخ اذا لوالا بابلا نم ارد شدالا ثر
 لاقب رولل وا قالطا هترذو لسا رذ و اهع رز اذا شرالا رذب لاقت رد هتساتعم

 لاقي زولوا لامعسا هنسانعم ققغاط بوجاصو ءوس لس یا ءوس رذب ءالوهنا |

 رد هنسانعم ثلکا مش هرب یخدوب هدننزو لیعفت ( ریذبلا ) هشوهقرف اذا "یشلا رذب ا
 هق رف اذا * كارذب لاق رد هنسانعم قّمعاط بوحاص و اهم رز اذا ضرالاذب لاقب 5

 مش نوا كاردا ینلاوحا كفح هنلوا هب ۳1 ردلمنسم هنسانعم كنیا هب رتو هلو ا

 1 هندج ول ات الف ترذب ولو ساسالاق لاق هب رج اذا انالفرذب لاق ردینبم هتسانم كلیا

 | كلیا هدنک ارپ هلسیهجو فامساو هزره یلامو هلاوحا تععقو هتب رجول یا الجر
 دوب هدتنزو هما ( ةراذبلا ) افارمما هقرف اذا هلامرذب لاقب ردلمعتسم هتسانعم |

 ۱ هدافو هدایزو تکربو لسنلا یا ؛راذبلارثک وه لاش رولوا قالطا هترذو لسن ۰

 1 ۱ ریثک ( ریذبلا ) ةدنافو ةدايز ینعی لزب یا ةراذپ هيف ماعط لاقي ردلعتسم هنسانعم | 4

 ]| نالوا ركذ هل نیتحف ( رذبلا ) ريذب ربثک لاقي رولوالامتسا عابنا اک او هدنزو /
 ندنسانعم قرفت یندلوا هک رونلوا لامعتسا اکرم هنسهک رذش ردزوخأم نورا |

 ینعی هجو لک یف یا رذب رذش اوقرفت لا رد رال تسمه هنسانعم قرفتم ردغوصم |
 یاو زج ارز ردینبم ینیئزجو ردهدنعقوم لاح روب نم بیکرتو ةبیج لک یف نیق رفتم |
 پیکر یوردهدز ایز هده رم دک ك ناپو ت كنيش هدرلن و و وډ چک ییرردق فطع فرح ۱

 رغب رغش اوق رفنو ةرحم ةرححو هفک :فک هتیفلو ضي صیح اوعقو و موقم |
 راریدید رذمو رذش هللادبا هيم یاب هعهاکو راردهرزوا هجو نانلوا ر کڏ یرلیک ت ۱

 روبص ( روذبلا ) جت فا روذپم لام لاقب رووا قالطا هبهنسن قوح ( روذبلا )
 لاش ردا لاقم شن دکرونلوا قالطا هب یو هدنن زو ریما ) زيذبلاو ( هدنزو

 ردا دفا ماش بویههدا افخاو مک یزار یدنکو ماع یا ربذ و رود لحر

 ( رذبلا ) هرس مک عیطتسیال یا ریذو روذب وه لاق رولوا قالطا همدآ نالوا ۱

 كنا ( راذستاو ) هللاه ( ةراذيلاو ) دزو راطب ( راذللاو ) هدنزو فک
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 ۳ قالطا E مات کرد بویلوا سم لع هوا 1
 ا هر یرج(یردبلا ) ردبلاک همان وا رظالاپ رد تناک اذ ۶ ةردب نیع لاش

 هدننزو هردا ( ةردابلا ) نیرداپم یا یردبلا انقبتسا لوقت ردعما هثسانعم قباسو

 قالطا ههوفهو اطخ ندیا رودصو قبس یشان ندندح هدنلاح بضغ ند هسګرپ

 وهو هترداب فاخاو ةرداب هنم تردص لوقت نوسلوا لعف كرکو لوق درک رووا

 هنحوا كف هردایو رداوبلا داع رداونلا راح نالف لاشو بطغلاق هتدح نمو دییام
 | یا بیلا ةردانپ هنعط لاق ردسیجوا نالوا یرویس كتولمات هکر وی
 را ْندمالک ناب وس فیلکتی ههادبلاب هلیسهویش قلباوح سضاح هکر د هیات هدو

 ا خار كنا هنف ینعب هبهءاوح قروو هب یا ةردات 0 ردترابع
 هنجوا ننیدوک بولیراپ لوا كا كنابره افلطمو ردیندا روهظ ادشا هکروید
 )ی سووو هنم رطفنیام لوا یا تالا اذه ةرداپ تا لاش نولو قالطا

 هبا زوما هرداب هددوحوو روشد هنیدوحاو هزات كي كنو راد یرلک دید یارقغز نگ

 نيب تامعللا یهو ليلا رداو ترجا لاش روند هزکحنا نالوا هدام كنويب

 هغو هدنتسوا دربکس یرلک دید اثغر هدننابیل آ كنم ناسنالا ةردابو قملاو بک الا

 . كنهردابو راربد "نائرداب هلغلوا ولف رط یا روند هز رکا نالوا هدنسیغاشا كنشاب

 ردنا كل دهک ترد نوا هکر دهنسانعم ردن هدننز و رهاب ) ردابلا ( ردرداوب یج

 دز رونبد هم رخ هلغ كدل وک ود گرو سدک هدننزو لقیص ( رکیلا

 ال لاف ردمسلا جن لاق روند زد هد هنن رپ نم رخ و رول وا رییعت هغالم

 نرخ بوغن ی هلغ هدنزو ه رطیش ) ةردسلا ( هيف ساد یذلا هعض ومف سدکلا زا

 | ةهسکرب هل رسک كنه مه ره ( رادنالا ) هم وک اذا ماعطلا ردي لاش ردهنسانعم كا

 ملط یا تر دبا لوق رد هتسانعس كمك هلوت هد ردا "هليل لوق لع قغوط رد هرزوا

 یصولا ردنا مو وق هنمو ردهنسانعم تردابمو قبسو ردبلا يلف :رسوا ردپلا ال

 یرلبانح یصو ردق هعل وا غلاب هغولبو د شر می یه هرنکر داب اذا بلا لام

 ٠ || فضو هل نالوا تسردو تسار هدننزو لزوخ ( یردیللا ۱ یدلبا تود هللام

 ا . هیوتسم یا یردیب ناسل لاقب هنمو رولوا لماکو هریک ا ندناصقنو للخ هکرولوا |

 ۱ هد زو هب ردق ) دیردبلا ) رد هاب راشعا ا شياو را ا ىلا كوو

 ) ل 3 و یر ۳ مت یک 7 aE هد
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 يک قابنساو هغباسم رولک هدنوجما كازنشا باب کیا هرداپ یب هیلاو هردا |
 | ) نوجگاربغ قبس ههنسنرپ هدرانو هدنلزو ردق ( ردبلاو ) هدخزو دوم ( رودبا |
 هجا ادا هلا ردبو اردو ارودب هربف ردب لافب رد هنسانم كلبا باتشو تع رم ۱

 | هردب لاقي ردهتسانعم قاوا روهلف هک انو ثداح شیارب روملا نم ہت هناآرزو ۲
 | ثردنوا کروند هآ شلوا لث هللا رون ردو قبئساو هبلا لم ادا هیلاو مالآ ۱
 لقن ثدبغار هدرناسب فلؤم هلاك ةليل رمفلا وهو ردبلا ملط لاقي ردیآ كاذصک |

  ۱هلشهج الا دوخاب ردیشال ندنردابم هج ع ولط هس ىس هیت ردب هکر دیا
 ] هک ردهنسانعم لصاف ودردصم لصالاق نربدفلا ىلع ردشنوا هیشن همزه
 " | یاعم ہدعب ردهدام لسصا رد نالوا برقا هدعادجو مب نکل زرد یغد رداپ

  ۱ ۱بسد ام هکهتسانعم ردبلا عولط علط رارید اذکرد اضم ردشفاوا رابتعا یرلتهج
 ندئوب ردب نالوا هنسانعم هسبک ردا رابعا ینتهج ءالتما اطعبو ردشعرمو
 قالطا هناهیذو هدرکمس كموفرب ردو یمنا ردندو ید ردپ كاذک ردذوخأم
 ءاضعالا مای نالوا اکیسو كالا هدنمدخ و مهديس یا موقلاردب وه لاش رول وا

 نوچغیدلوا ریدنسم یک رد مرج رولوا قالطا هقبطو روئوا قالطا هغلاب مالغ |
 عضومو هعقب نمی ردزیاج خد یریک ذل ردشنوم هلفلوا هفرعم ردیدآ عضومرپ ردو ۱
 هگردسیعا كنپيوقرپ هدروبزم عضوم لوق ىلع ردزناج یربک ذلو ثینأت هی ریوأت ۱

 نیم رطانییوو ردشنوم هروک هکوب یدلوا موسوم هليا هلکشا رفح شیرقنب ردب ۱
 اوماک هایراترایز اونی ججرتم یلاعت هدمحم ردشلوا هدنآ یسهوزغ ردب ردعفاو |
 هدندروب یسسیق هاو رددآ هیحانرب یتعب فالجرب ندنفالخ نم ردو ردعلوا ۱

 ردیفسا عضوم رب هد هبدایو ردبدآ كغاطرب هقشب هدنبرق هدراوو زدیدآ ثكغاط رب

 یاپ یردبو ردیم-ا یبا رفن یکیاو ردیدآ كغاطرب هدندالب صفحی ةیواعمو
 اما رول وا ریبعت رد باا هکردمارک باحتا نالوا رضاح هتصارف ردن هلتینت

 بویلوا مشاح هردب ةوزغ ردندباضتا دوب هکیردبلاو عن ةبقع دوعسوبا
  رگن ردو رلیدید یردب هلتتسن ک١ هلغلوا لزا هنشاب وص مایردب هعقولا لبق

 عابس مهاربانب نجرلادبع نیدلاجا سصع ةمالع ردنطب رپ ندنس4لیق هرازفو |

 قالطا هش نالوا لماکو رفاوو مات اقلطم ردیو رد وسنم هرانآ یرارفلا ىزدنبلا

 قالطا هدومغ ناغای مدقم نداتش مسوم هلتبن یاب كلذك ثیفلا یردبو زوتلوا ۱
 یردبو ءاتشلا لبق ناکام وهو ثيغلا یرد انذخادق لوقت نوجا یتقباسم رووا |
 ۱ یزوق هزات هلباه هردو ردبو رووا قالطا هنکشوک هود یلواطو زوم نالصفلا ق

 || دولک دودب ىج رولوا كجوپ ندءوکشوب رونلوا قالطا همولط ناقح ندنسیرد
 اإ[ مهرد كينوا لوق لع كي هدنجما هردو رح كلادو یک كلاب رولک ردو

 ٣وعلن< ۳۰
"AS 



 شاي بو ریک هننايم لوضع مس ها هدام یتعی ءالح هکر دیدآ تاب ع ور ) ےس

 ندا ثاربا هدس هدارج یه ی و ردیح دا هلا زا هلیسهد ای ز یرلتوطر شعدوقو

 عب ردمو ردا لیست ییدوفن كراهنسن تكحهیلیا ذوق تودیا حارخا هدام

 رد ع افنو ردنا ر دا یهلایس لوضفو هبدغا لتي ام یکن لو قرعو ضيحو لو ۱

 | دعام ندنو و رول و | ریپعت نش رغآ زوط هنک وک ردفو روم هلع-ا وب تاسو

 هدنز و ءا رحم ) ءاركلا ) ندواو رود تاسررب مات نادمّسا روو دا کالا روح

 عور و ردیمسا كن هنئنم هام رب هدش رق هعیلف هدزاحو ردیمسا كضرا ر هدهاش

 أ

 یدم كفلاو یمض كناپ ( اراخم ردندنفلع یشاوم زرد ید هر هکردیمسا ثابب
 هدعیدق سرف تغلاراخم ردندربنلا ءاروامدالب هک رد جرنم ردیمسا هدلبرپ هلیرصقو

 ) ذی راخاا ( یدا لک یی دق ۶ مسا ند دولا ندراخ نالوا هنس ا 1 حج

 رذن ك لصالا یراحم هدنآ ریهآ ما دایز رک ردیعسا قاقوص ر عب هکس رپ هد و رمصد

 و ردد دم راغ ىلج ردنداجسا هدننزو با رغ ) راع ) یدیشایا نکسادبع

 قلخ هلکنآ هد ز هناخ ارز ردوسشم هدوع را ردندحم هک یراضلا لعن دن

 با هیقوف یان ( ةرنلا ) ردرلئدم یراخلانن یلعو راخمن دجاو یدیاردپا ریخت
 كعرو هلتش ورو لزوک هن وک رب هدننزو ج رح اد ) زختلاو ۱ EAE هح رح د

 ناپ هلی رابع ةنسح هیشم ناه ارز ردشلیا دعاس هد رس فا وم ردهتساتعم

 كروب هللا رافرو مارخ قرهنلاص هرزوا ینیدلوا موسم هدلوصا مرج ردشلنا

 ررو هلا راشفرو مارخ اد هدادنش رو یزنخا ( یر دک بلا ركتملا ۱

 ربلدو بوخ یادناو سجو یس ۲2 شا یا یز لحر لاش رود همدآ نالوا

| 
 لآ حلس یار( هرثعلا ) وقدام هدرا یا ییا هل یو ۸ ۱ لا

 بولاوا ءالاق لاش ردعا هک روند هی رودک و هغلقنالو نالوا هدو دوخاب هدوص ۱

 ( ريتا ) هنسانعم كنا رامراتو ققغاط رولوا ردصم ءرثصو ردك یا ةر |
 قرفتف هفرفو هدد اذا ژیحتف "یشاا رع لاش ردعواطم نر دزو ج رحد 3

 قبس ییربغ هنفرط هنسبنرب هدنزو لاق ( رادبلاو ) هدننژو هلعافم ( ةردابلا ) |

 هرداب لاقب ردیا هیدعت هلا لاو .هسفنب ردهنسانعم كلبا باتشو تعرس نوا |

REA kı زوم هان 

 "ید ل ردیفص كنحافآ یزاج-مود هک ردفراعتم هدهلناس ةعيم سانلانب | ۱

 رو ) هب رختیام وهو روضلاپ رخ لاقي روللوا رعت دنلسسع لقبر لرد |

 . یو لیاشلاب ین عهد هاسحت ي یھب اذا رتو لجرلا زس لاش رد ةا

 ) ريتخلا ( رد را دم درع نا یزو یزیعلا نانا یزیحو روال وا قالطا همدآ

 لاش ردهنسانعم هردابم هدننزو لاعتفا ( رادتبالا ) هلحاعذا ارادبو ةردابم هیلاو
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 | كلبا ناشر بوجاس ی ها رب هد زو هح رحد هلا هشتم یا ( ةرعلا )

 رک از یشا رح لاقن رد هنسانعم

 بولیسک دوسو هفشکر ۲ هبل فسا اذا لاش را كليا جا رظاو

 یا رثش* نل لاشو بو عطدت اذا نا زن لاش ردهنسسانعم لوا هاو لاد

 "یشلا رثح * لاق رده واطم ند: رغ هدش زو ۳ ر دت ( تا ) بم

 ۰ یشا رع

 یی غرقم لوس هل را هم كلادو كناب ( یردعها ) قرفتف هف فو هنوخ یا رف |

 دوس هدیکرت زرد هدز ریش هدیسراف رولوا نمویوب هکر وند هفجوح شمروا دوس
 ىضف كلاپ ( رضاا ) بشبال غرقم یا یردح یص لاش رووا ریبعت یسهریش
 یه قم راخب ردرد هدم ندنسهدام راش ییعی رد رام لعف یوکس كل همه یاخو

 ارات مظ اذا تلاثا بادبلانم ارت ردقلا تر لاقت ردهنتسانعم قفلقو
 كحراش رونید هیهگار نتنمودب نالوا هدهنسن راسو هدزغآ هنیتهف ( رضلا )
 ةن راسو زغآ رولوا ردصم هدانعموو ردروبشم هدنسوقوق زغآ هروک هتنایپ
 هلکنآو هحشر تنالا اذا عبارلا بابلانم ارم الثم مفلا ردع لاقب هنسانعم ققوقدب

 اقاطمو رد هط وسم هد هینط بتک یاسا ردند:لع وغو رولوا فصتم ید یحاص

 هبیشک نافوقدب یزغآ هدننزو رجا ( رجالا ) روئوا قالطا رغم هی,مشنم دار
 دوخاي هنسسا ول هڅاردب یدآ رب ,. هلی رمسک كيءمه ( راخمالا ) رد.آ رع نوم روند

 پارغ ( راغل ) رشا هريص ادا "یا هر لاقب ردهنسانعم قلق رخما ضرم
 رابع غو هکروند هناخد ندا تنشن ندهنسن یسا با ۳ یسا هدش زو

 قالطا هیسک روغن ( روخلا ) راحنم ناخد وهو اراخ تيار لوقت رووا
 دوخت یا ازوضم زاصف برش لاق ردعلبا تس یغامد بارش راغ كرولا
 ( رضکتانب ) هنسانعم ع رزلا قاس رونید هیج راوص نیکا هدننزو رهاب ( رخابلا )

 هقفو نالوا نیا هدفیص مسوم لیق هک یدلوا رکذ هدلبهم یاح هدشزو رحم
 تبث هددایناونع رع تانب هدنلصف میم ینوب فلؤم هکرید جرتم ردیسهنک كرادولب

 رکذ هاییرابع رحم تاب لاقیو رخت تانب هدنباتک مان عصم ریثا ناو رد لقا
 هرکصندکدلیا ریسفت هللا رادولب ةجناو یآ نالوا نایام هدرلقفا مایا هج هدفیض لعقو
 كرلثآو ردرابع ند زد ولپ ندا تشن هدتقافآ هیداب ندنفرط رو شعلا دو

 هجهرکصن دماشخا هدفیص مسموم لوق یلعو رولوا رثکا ندنضعب یرطم كنضعب
 یاخو "رحم تاش هلکلیا نایب ود ردرادولب هقفوب ندبا روهظ ندقمشم ةيحات

 | دوخای رد هنسانعع قشرعو رولوا میخ ید رح تانب هلیمو رذش تانب هللا هم
 | روبص ( روخلا ) یبتنا رولوا نوخام ندرلنا هلغاوا هنسانعم ضرالاق ءاملا لاسرا

 ۱ || دوو. یک عو دوع رونلوا بیطت بونلروخم هلکنا هکرونید هیوستوت هدننزو

 ںی



 ۱1 تل یرفس ارد ا یو 2 رام الا 1 زد اب ی :نافع |
 قلا الم هکل هتسخ یروق ینعب هنضرم لسو ردلا بکراذا لح لا رحا لاش

 ۱ قلوا فداصم هم دآزب دصفالبو لسلا هذخا اذا لحرلا را لاش رد هثسانعم

 كی یورپ كمدآربو هتژژر یا دصفالب اناسنا فداص اذا القرع ا لاق رد هتسانعم
 یرللحم كحلیکراوص كرب رب و هفنا ةرج تدتشا اذا لج را را لا رد هتسانعمقمرارق
 قلوا روش وصو اهعقام ترثک اذا ضرالا ترحا لاقي ردهنسانعم قلوا قوج

 لاش رد هنسانعم قلو روس و ول ز وط تیاخ یوصو ادا ءالارحما لاقن رد هنسانعم

 | طسبنم بولیاپ یک ایرد ( راعتسالا ) خس اسم یا ارم هدجو اذا ءانا لح زار ما
 تیطخو ناوخ هصقو عاشو طسا "1 اذا لالاو ماا دز رهتسآ لاق ردهنسانعفقلوأ 1

 . | لاقی ردلعتسم هنسانعم تلیوس بولو زوس قوح هلعسوت یک رګ هدزوس یسهلوقم
 ی 0 i LF FFE قفلایردهدن زو لعق ( رحتلا ۱ لوقلا هل عسنا اذا رعاشلا ری 1

 | هسوا كلام هناوا رف لام مدآرب هلا هقالعوب ردنرابعندقلوا نا رک یک ایرد هدنعسوو

 ۱ ) هنا رح ( رارید معلا نر ڪت هیسلیا ادي ق ما و عس و ول هدشنادو و رربد لالا نر

 رب هدنس هیحان عرف هدزاچ هلی و یف كلاب ( نا رع ).ردهدلپ رب هدنع هلرخف كلاب
 هد هماع هلیس هینب رغصم ( هب ریعلا )ردن دب احا کرد ااا و منع ( ر )ودوم
 هدنزو راح ( راه )رده ر رب هدنساضف ورم ھك لاب ( دابآ رحب ) ردیدآ عضومرپ

 ونب ) ةراح ےھو راح وهلاق هلتیعج ءاه روند هراح هنتعاجیک حالمرونید هی <

 . قشمورب دوخای كغاطرب هدننزو باتک ( راعوذ ) ردنطبر هدنزو یلس ( یرح

 قرهلوآ فرمصنم لب هک كناب (راع ) ردشلیا هطاحا راغاط فا رطا هکر دیم"! كر زودو |
 1 . ردعضومرب هقش هدنزو با ) راع ( ردیدآ عض وم رب رد راجا ید فرد ت

SSربع ) ردتفل  ESردپعما عض وم شب نوا هدنن ز و  

 3 نالوا ج ابوطو زانقط ولکنربد یادنا و اضعا هدننزو ذفنق هلا ةاشم یات ( زبصلا )

 زا دغو فو رعمرب برعلا نیب راحو قلا حق ريصق یا ربع وه لاقب رونید هرود وب
 زا ردندامسا زی و ردیوسنماک | هبژ لبا یدنا رازولا لود هر هود ندن آ هکر ددا

 و ةدابعوا رومشم ر ءاش ردب رد كنهفناطرپ ندنس هلسق "یبط  رهنع نب دوبعنی

 :  رفصم ها همصم یاز کودک ا ا ندنمهو یرهوج ردي وسم را

 | .دحاحت لوصا ضعب هکرید حداش ردشابا مسر هدنناونع نینع للو ردهدغس هي
Aت ( جتا ) 0 . ردیمسا یدح ا لودن نی یدح ندد+یلهاح یارعش زيو ردتثم  rرکد هدننزو م  eقاوا ب تشنمآ ها ر  e 



Eا ا  

 اسا یبا" رفن تردو باح ا رفن ترد ریو 7 یا ربعو رحم لج ر لاقب |
 ۱3۳ او دف و e ید ۱
 ثكفلاو ىف كلاب ( یریبش ) ردرلبوسنم هرب نالوا یرادج ردرلثدح نوب رصلا |

 روبص ( روهلا ) ردندلاجر ءاسسا هاه هرضاو «دننزو لفیص ( رهو ) هيمصق
 هنیرزوا بودیا تدوج هدایز یسرکس هلجدنک هکر ول وانالطا هلآ لوش «دننزو
 ۱ روع سرف لاقب رول وا ررترا هکدنک هلغاوا رک وب لفلوص كب تآ هنوکو  هیوق
 علط لاقب نوچ*یدلیا تلظ قش روند هبآ ( روحابلا ) ةدوج یرفا هدر ناک اذا

 هدشآ زوم ند هیمور روهش هدنزو اروشاع اروحابو روحابو رمفلا یا روحابلا
 كناوه ردنوک ید فو رعم هدم وقم ره دام هکر وند هيرا رح تدش نالوا | ۱

 هکر ید مج نم ردا قش کلیسا دواب هلکلیسا نلاع هک ایوک رولوا یلیسا تیافب |
 هففو لوش ( رحم تان ) ردسدلیا دادعت ندنادلوم یو هد رهزم یطویس ماما

 نالوا باوص لوق ىلع رولوا نایاغ هجدقم ندفیص مسوم هکر دیس هلک 4 دول و

 یم نکل ردشلنا تبث هللا ل٥4 یاح ینبم هنبهو یرهوج ردقلوا 4ا همم یا ۱
 هدننزو ناطلس ( نارضلا ) ردمفتسما ییهوت ییرهوج نکردیارکذ ها دندرت ||
 هدهداح شضایما هب هتسسخ ءابطالانیب هکر بد حرام ردهدلوم ردندتنارپپعت ءابطا |

 قانون ظفلو روتلوا قالطا هتدشو تدح نالوا ضراع ةعفد هرجا اج اصوصخ |

 سایف ريغ ىلع یروحاب مویو افاضم نارح مو اذه نولوقی ردموسم هرزوا قلوا
 تعیبط بولوا بلاغ هتعیبط شرم هکر د هک لوا نارحمب "بل ردندابطا حالطساوب

 شیورو بودا همصاحم یی هعاقرب نعد الثم ردا تعراصم و تمواقم هللا ضرم 2

 هیشت هتاتاقمو تموافم ثبق رفو عفدو در یادعا هعلق لها هدقدلوا هدنددص | 2

 al هک ردبا اقحا ندکمربو اود هضبرم ءابطا هچک لوا ردراشعا | 5
 .اهسفنو تیلخ اذا هکلب هیلک روتفو تلفغ هنتمواقم لاک هلبا ضرم هلسبس لاغتشا |

 هیلبا نو ز اب عفد یضم هک هلوا یلاعت هاب بودا هیحوت هضرم عفد یتوق جلاب ۱

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

 
۱ 
٤ 

 | دوجاو ردهصوصحم "لایل چاقرب هرزوا قالوادع ندضرم مایا ادتبا نارحم "یایلو
 یربغای اللنحو لیحارب ردروک ذم هد هبط بتک ینیدلوا هدهجفک یحندب نا رحم

 ( نیرلا ) روتلوا قالطا ازاجم ید هنتقو ینیفرط؟لصفو یدش لاک كداوح |
 یارو یرحم هدنتبسن ردهدلبرب هدننايم نام هللا هرصب ردیدآ هدلب رب هلیس هینب هیئت
 نوا قالوا هنثم هنالوا بتوسنم هرحګ ردهو رک ك٤د ی رج لوق ىلع روند

 عونرب هدننزو هرهاب ( ءرحابلا ) رد رائدحم نایارحاا دل رب نت سابعو رتعاا نب دم ۱

 ةيفص یا ةرحاب ةقان لاق رولوا قالطا هب هان هدیرکو یوضو ردبدآ ج اغا ولنکی | ۱

 1 ا رد هلنیتم ید تن ردندب احا عبض نب رحم سا ترا

Ê 



 فا وم یدا ژردا دازآو قش یتفلوذ هدئد روغوط نظن ش 25 ردت اط وصحم ةن 1 دز

 یاعت هلوف امو ردشانا مدش هدارو هک هت ردشلا سس طاق هلوا لوق ناک هدرااصد

 هنا ویح یشید نالوا ناوارف یدوس هری و هالا 1 هباسالو 5 ربحم نم هلا لعح ام ] :

 زفجو قحا هدننزو رهاب ( رحابلا ) هلنیتم رولک رعو رباع یمج رووا قالطا
 باذک" یحالبو روند داق هرجا صااخو قحا یا رحاب لحر لاق روند دشاوآ

 ۳3 تاذک یا رحاب وه لاش روند هوا هز رهو خاتسکو لوضفو نود نمک

 ید كناب ) یار لا ) روند همد | توپسو همت و نود هنن اق جد دصاخ و لوضف

 نالوا TEY جد رعف هک ایوک هد هنا رود هنناق حد دو هلی وکس كناحو

 ىلا ردم وس ص ود رد وسم هبایرد ندش دل وا ریشک و ظیلغ دوخاب بوسام ۰ رش

 ( ةرحلا )رکذیساک ردتبسن هدلب مان نیرح یار و ردشفلف هدایز نوعا هغلابمنونو
 ردیعا كنهر ونم هنیدم ه رک و رۆ دەر قر واو قعلا ٥ رګ وردفدارمو هدننزو هدالب

 ره هدنآ هکروذلوا قالطا هيه رق لوش اقلطمو ردیدآ هبرقرب هدنساضق نرو
 راحو زساهرولک رحم ییج هلوا نادابآ ولوص ولتواینعب هلوا تباثو عفان ءاعو یراچ

 هرحشو ردعض وه رب هدننارب فاط هلا هم نیغو تار ) ةاغ زا 5 رحم )روک

 باج الب یا ةر ةر هيقل مهلوق هنمو رونلوا لامعتسا هنسانعم هراكشآو زراب

 .قزاب ید یسک ء عضو روللوا لامعتسا ید قرهلوآ بونم اوم ى ناو
 رد ردم صعلادنعو لوم هلا لاحضعبلادنع رون رم بک رو رهام لک لو |
 نیب ندارعشو ردیسا یسهدلاو كنهثدحم هیفصند هیعبات هرو ردبک س هروکهلو او |

 ۵ رقرب هنساضف فئاطو رد. دآ حض وم رب هدنبارت نیر و ردیعسا یدح كب هب واعم ن

 لجررب ندنس-هلسق دساو رددآ كغاط رب هد همان هدنزو رب ز ( رح ( رددآ

 لعو ردشنا تیاکح رابخاو راث آ دهازو هیقف مان هنییعب نایفس ندن آ هکر دیسا

 ردربحش نا هدننزو ریماوب لوق ىلع رح نب مصاع كلذک ردندنیم ات نيد رب نا

 ( رهلا ) ردربم رلیجو هدشنزو ريما لوق ىلع ردن دی دم ره نب نج رادبعو
 | رحش لج را رحم لاق رد هنسانعم قاوا توبمو ربهم یک همس يا ندفوخ دلنیتهف
 اذا لجرلا رحم لاقب ردهنسانعم قمهصوص كبو ع زفلانم ريح اذا عبارلا بابلام
 لحرا رک لاش ردةنانعم قلوا لو رهمو لئاز بو را یا ادوحوو هشطع دتشا

 دج ردقهچاوا هايس میس یس»ه رهج بولوا با یو نو ز یهسق هودو هج بهذ اذا

 اولطموا ابلاطو دعلا ف دهتحا اذا ریعیلا رحم لاقي ردهنسانعم تكعرکس هلمادقاو

 ردفص و ند انعم نانل وا رک ذو هدننزو فتک ( ركلا ( ههحو دوسا نح فعضف 0

 یروقو مرو هدنجما قلخ روبزم ضرم رونید رح هدهیسک شهاغوا هنضم لسو 0
 روند همدآ ال رلس ضرس دو هدنن زو ریما ( ربخا| ) ردنلع یرلکدبد كل هتسخ | ۱
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 كلل یاحو یف كلاب ( علا ) ردرلئدسحم ناپ ربجلا رازن نان رهطمو رعنا
 ولژوط طقف ضعبلا دنعو هنسسانعم ربك ءام رود هیوص قوج اقاطم ههسیوکس
 ا ربا هدنرفس» رولک راحو روحو را یج روید هیوص قوج نالوا بارو
 ردهدزوا سای هجرک ریو ردریغسن ذاوشوب هک رد عراس زد روج اروند
 رشک مادرش لصالاف هروک هناسپ هدراسب كفلؤم ردلاتسالا لیلق نکل

 پولوا رابتعا یسهسییاکن تعس هعیهاک هدعب ردعوضوم هع-او ناکم نالوا عماچ
 عی سو یآ ېک رحم تعسو هک ایوک هنسانم هتمسوا نسریداذک ترش الف |

 نالوا قالطا هربب اعساو اقش هنذا تقفش اذا ریعبلا تر هنم و ردک«د مدیا |
 قالطا رش هی نالوا عسونم هد هنسن رو عساو افلطم هامون و ردندانعمو هقا

 هدهولع كلذک رووا ریبعت رک خد هنآ نالوا یرطا عساوو كرکوب قح رووا

 بوتلوا رابتعا یتحوام ند رحب هعیهاکو زردی قالطا رحم هدهربح نالوا مسوتم | "
 ردعوضوم هیوص ولزوط لصالاق رګ ضعبلادنعو هنسانع» مم رارید رحم ءا
 رونا وا لج هییلغت یعهنرک [ جاجا اذهو تارف بذع اذه نا رج 1 وبا سب

 قالطا هلآ كرکوب یلقلوصو روللوا قالطا همدآ درناوجو مرک شو یهتآ

 هرب نادابآ ولوص ولتواو داوج یارح سرفو مرک یا رحم لجر لاقن روئلوآ
 هند كنغات نالغوا ینمی هنقع كناوسن جرو هنسانعم فیر ناکم روئوا قالطا

 رحم لاقب هنسانعم قمرای رولوا ردصم رحمو هل مد ترثک رولوا قالطا
 رش لاق ردهنسانعم قمرای قلوق ةصاخو اهقش اذا ثلاثلا بایلانم ا رحم ضرالا

 ردندلاجر ياسا رحشو رک ذي اک رددوخأم ندنون هربحم ابنذا قشاذا ةقاتلا

 ینلوق هکروللوا قالطا هنویق یشید دوخای هیهقا لوش هدنن زو هریشع ( ةریجلا )
 ی نطب نوا نویق دوخای هقارب هدنیلهاج نامز هلوا شفلوا قش نوحا تمالع

 یعافتناو خذو بوکرو دازآو بییسن بودبا قش ینغلوق هس روغوط هعفد نوا
 ناوسن ین هسرولوا كاله اهفنا فتح رکا یدیارلردا یاعمو كر ندنرلتهج

 ضیبلادنعوردو یراک دید هریګ یدیارلردیا لکا لاجر هرمز بودیا مع رحم هنس هفناظ

 بویلتوا هلاص هنشاب یدنک هلغغلوا بییسنو هیلخم زسنابوح هکر دهقان لوث هربح
 هس رول وا ثاکرا یسیجشب بوروغوط هعفد شب هکردهقا لوش لوق لعو هلوا ردک

 یشید یسیجشب رک او یدنارار دیا لکا لاجرو ناوسن ندنجل پودا ځذ ی هقا لوا

 هنیرلسفن یتسهلوقم یربوو بوکرو نبلو مم بودبا قش ینغلوق كندقا هسرولوا
 لالح هنس هقناط ناوسن ی هدقدلوا كالهاهفنا فتحو یدارلردا دازآ هلعرح
 یک یمانآ ید ین آ هکردیسبروای نالوا یشید كن هبناس هربحت یار لعو یدارولوا
 نویق هربحم هدندنع رلجعیو یدنلوا نایب هدنسهدام دشاتو یدیارردا فاعمو دازآ



 ردندباصا هرح نیو رعن هلادبعو یدا رولوا هدشناط زنش هک رد دیج هناهرپ

 رغ ر رد هاف كاذک هک هر ن بیشنو ردن دای ا ردهلاصف مر ی ةیقعو
 هسنع هّلایمر یضترلا ىلع نیسنمژلاربما هللا نيعل مان محم نبا هک ىدا ثیبخو
 ( رحالا ) یلاعت هلال یدیشلوا تکرادم تسدمه هدنسهدام یدابش تان راتضح

 هکلب ردلکد ندسلعو و رونید همدآ نالوا قفح همثط یبوک هدتشنزو رجا
 لجر لاق رولوا ققح هرشط یسهرفص رووا ریسبمت كوك هصا اکا ردیقلخ

 رجا لجرلاقت رونید همدآ نالوا كوب یتراف رحماو هرس تحرخدفتناک اذا را

 كرايجو ىم كرلاب رولک نارج و رجب ىج كنس هلك رجماو نطبلا مظع یا
 را یسرف دادشی هرتتفو نونید هنیرومالنو ةطاله یک راو 0

 لجرلا رج لاقي ردهنسانعم قملوا را مدآرب هل تیتحف ( رجلا ) ردیدآ لجررپو
 مطع ناک اذا لحرا رحم لاشو هرس تحرخدق ناک اذا عبارلا بابلانم ارج

 زا ولطبوط یک مولط هلا وص دوخاپ هللا دوس یراق هرزوا قماسماف مدآریو نطبلا
 ٠ رج وهف وریزف ءاملاو نیللانم هنطب "التما اذا لجرلا رجب لاقي ردهنسانعم قلوا
 اذهنع ترح لوقت ردهنسانعم قش رغآ بویشوک ندنردابم هشیارو فتکک

 هب هی رکو E یعض كناپ ( رجلا ) تافاشو هنع تیخ زسا اذا مالا
 بت كلذك هیج بطخو هيطع ساو سشلا یا رجلا لها وه لاش روند

 رحم ساب یا لاقب رولک ریجابا جا مجو رجابا سج رونید هسیغما قخهللوا
 هب هیهادو و هد رکو یدرک ( ةيرجلاو ىرجلا ) بع اذكو میظع یا

 یا یراجعلا هنم تیقل لوقت یک یراق و یرف يف كناب رولک یراح ییج روئید
 رد هثسانعم كليا هفلابمو طا رفا هدکمحا یوم هدننزو لعفت ( رضا ) یهاودلا
 دد اعابا هنسهک ربثک هدننزو ربما ( رجلا ) هبرشق ا اذا ديلا ر لاش
 روتف كپ ندشيارب ندو هدننزو رارشا ( راربجالا ) رب رشک لاق روثلوا

 اذا ارا ربحا الا نع تررأحا لوقت ند هنس انعم قعش رغآ توپ شرک هلکمک 1

 روند دیهعفنم ضرا هدشنزو ءار ( ءا رهلا ) تلفاشو هنع تيكر ا

 فرشم هرزوا هنیدم قیقع هلا ريغصت ةا ( تاربجلاو ) هلاحف ( تا رهلا )

 هدننزو رهاب ( رجابلا ) روتلوا قالطا هیوص هچنرب هدناروش لبچ نالوا یبتسو
 فوما عم یا رحاب نالف لاش یک قشم رونید همدآ نالوا نکشیس یس رحا

 كيجو یدیا راردیا شتسوپ یسلیقدزا هک ردیدآ مصر هدتزو رچاه ( رجاپ )

 بک ریهزنب ریو ردیاطلا سوانیا هدشزو ربیز ( ری ) رددزنابز هیرسک
 ریو ريج یان ربو هدشنزو هزج هرج نب ریو ردردارپ كنپراتضح نیا
 دجا یدیفح و ظفاا رب ن رگ ن دو ردن دناشا لاد بع ن رخ و نا 2
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 هدندیرتبو لیلف یا رب یش لاشو ربذک یا رثب "یش لاقب ردهلبا ترکس ندتبدض |
 هللا عج ةغیص كني رهوج هنسانعم ریفص جارخ روند هیهبوپس هد رخ ناتج
 ردعیاذو عياش ريف هلعجج هلفلوا ساج ما زب هکر د حراش ردطاخ لوف زافص

 اعفاو ردغلنا رافت هلا جور نالوا ج ا هدنسەدام یظفل جار فوم ىح | ۱

 روش و زاب و ردم وس ص هب رابع یش رب هدلغو اه مع ه رب 4 تح ر هدساسا

 لاش 1تا قشح ها ووسس هدر  هدندب رد راردصم ۸نهف ربو هدنزو دوم

 اذا سما لاو عبارلاو لوالا باسبلانم ارثبو اروشو ارب بو بو ههجو رب |

 یراشاط کروند ر یر E یف لاب رتبو هر هب تر

 نانلوا ربعت همش ارثبو ردیسلوا هپ قلشاط نفی تر یرب یرو قیص هبخهجو
 كعضومرب دوخاپ كىوصرب هدلڅ مان قرع ثاذو رونید هرلیوق هد رڪ نیش قوص

 سمج را هد ويس هدنب دب ردنفص و لد هم وقیم ءدام هدنزو فک ( بلا ) ردبدآ 1

 قم رقح و هل ویس هدشندب مدآ رب ندوب هدشزو لش ) نسل ( روند همدآ

 ركذ اعابنا هنظفل ربثک هدنلزو ريمأ (.رثلا ) رثب ینمع ههجو ربت لاقب ردهتسانعم |
 رولل وا لاعنسا هدم وقیمع یانعم رام هکرول وا اکو رش رذک "یش لاش روث وا

 رفح ریغنم هکر وند هبوص لوش ( رتابلا ) ربذک یا رش "ی لاقب یک یسهک رب
 لاش رونید همدآ دوسحو رفح ربغنم داب یا راب ءام لاش هلوا رهاظ هدن زو رب

 یا روم وه لاقب روید هيك ناللوا دسح ( رولا ) دوسح یا رتاپ لجر

 ( راریشبالا ) ادج ینغ یا روم نالف لاقب رونی همدآ نیکنز كبو دوسحم |
 قعشسوف هلمادفا و دح هدشراب نوعا هشام یراوس ۵ ولب رب هدنزو را رعشقا

 دالب هدننزو ءا رحم ( ءازثبلا ) ةردابل تشکر اذا لیلا ترأثا لاقب ردهنسانعم |

 برا ةجر هيلع مهدانب میهاربا نیدهازلا ناطلس کز دیوآ كار هد کتک
 رکذ افنآ هکردیفدارمو هدننزو رارشا ( رارعغالا ) ردشلیا دبعت هدنآ مرک الا
 7 افلطم هدنزو هر ) ةرحلا ( تراثا یگ لیلا ترعشا لاق یدن وا ۱

 هدزو و هدنراف ضع و نوسلوا ثكحوک ك رکو لوټ كرک هنسانعم هرس روند

 رخ يج روند هودقع هځ مو ندا روهظ هد ز رط قفواو موک ود هدنویو

 نالوا هراکشاو ول کو قیویع عوټ مدارب هکر : دید [تعءو یک فرغو هة رغ رولک 1

 هر رکذ هدرب كعد یدلیا نایعو کدو ناو فشک یلاوح و روما “لج

 یرع هيلا تیقلا لوقت هدتتسانما روند ههروكذم هدقع ید هرگو راربد هرڅو

 ةيالا ةدقعلا قورعلا رحلا لصاو هك تقلل تكباعم ىلع هتعلطا اذا یرحمو

EIT 
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 ارب راجا بندری لاقب ردهنسانعم كطک یریوق كناویح هلنیتف ( بلا ) ردیف

 ندنهورک هیدیز هدننزو هیدرک ( ةيزنبلا ) عطقناف هعطق یا وه زتبف لوالا بابلانم
 رد يعج كزنبا رب ردرلپوسنم هدعسن ةریغم نالوا رکذ هکر دقت كنهفاط رب

 پویمریوو هاطعا اذا مزتبا لاق ردهنسانعم كمريو هلسمک كره ( راتالا ) |

 | عطق هدرانعموپ عنم یا زتباف هلثس لاقب رولوا دض هلغلوا هنسسانعم كلبا غیرد
 ناسل هلکمریو هدیکلوا ردم زلتسم یطق «دیسیکیا ردذ وخاف تدريب نالوا هنسادعم

 خاش یعاعش كشنوک راتاو رولوا شعا عطق ییهیطعو لوئبس هدپانو یلئاس

 هتسانعم قلق یزامن قلشوق ردقحهلوا رابن لوا هک هدنقو ینیدلوا دن یک رهث

 تیضق نیح یحعذضلا لص ادا ییصلا ربا لاش ردشتقو قارشا ةولصو و ردلعتسم

 رارلا لواق سعشا یه ءارمتلا شاسالاق لاق بیضقلاک ۱هعاعش دنع یا سعلا

 ` مانو انو رکذو ندتیرذو لسن یتعب قالق ربا یمدآرب یلاعتقح راتاو اموض لفل

 زیبا هلعج اذا لحرلا هلارتبا لاقب ردهنسانعم كليا قوت مورو هری ندندجو

 باو ریصق یا رتابا لحر لاش رولوا قالطا همدآ رودو هدشزو طبالع ( رثپالا )
 عطقو هل لسنال یا رتابا نالف لاشب رونلوا قالطا همدآ نایلوا ییرذو لسنو
 ارج ( ءارتبلا ) هجر تی ناک اذا رثاپا وه لاقب رونلوا قالطا هیسک ندا حر

 لاق رولوا فصو ههدیدح و هاچ نالوا هذفاو هیضام ردیئشوم كزببا هدننزو
 هدشرق هک ردیعسا مضومرپ هدنلوپ كوبت ءازتبو ةذفا ةيضام یا ءازنب ةدیدحو هج

 ا دلمتو اع ا هکردترابع نمدبطخ لوا .ازب ةبطتنو زدراو یو
 [ مرم مالسلا هيلع ىنلا ىلع لصیلو ايف هلا کذب اذا ءارتب ةبطخ لا هيفلوا
 نيع عطقنم یسهساک ارز راردا قالطا ءازیب نبع هب هزه بدا لها هکر د

TU Rr۵دنساسا نکل رونلوا قالطا هنن وک لیس هی رغصم ) ءارمسلا (  

 لاک هدبنزو .لاغفنا (راعالا ) ردستصوصحم هوا لوا هرزوا رو و
 زیبا لاقب ردلعتسم هنسانعم كرکسو عطقنا ادا "یشلا رتبنا لاقب ردهنسانعم

 زد رغصم هربت یک نالا روند هکشا قحبات هدننزو هرد (ةزلا ) ادع اذآ لح زا

 ]| هلبز هليمص كلاب ( زنب ) ردیدآ عضومرب هدندروب ماعنب هدننزو نامع ( نازتب )
 | هدنسهکلوا سلدناو رونلوا قالطا هراغاط هجنرپ ردتعو فرشم هرزوا عضوم مان
 E رد دآ نصحرب هدنساضق هيس هدسلدنا هد زو ربا ) ریت ( ردیذآ حض وهرب

 5 80 (یزنب؛) ردیسا رهخن ثراطانا ندنسهلیف شیرق هدننزو هبیفس ( هربخ )

 ۰ زا كي ردرگدع یربلا دن ةو یونبن دج ان هادف ردا رو
 لوکس ثنهثلثم یانو یعف كلاب ( رثبلا ) ردبوسنم هعضوم مانزتب نالوا رکذ
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 1 ۳: بس كيهياوف + و زر RA ( وا تاور ندد ما ناذاش نا ۱

 ۱ ۱۳ یارب لاش رد هنسانعم كمك هماخ دواب نداد ی هئن ر لوف لص نرسک

 | لب یی هنس ل ر ا تاهما هکر ید حراش الص اتسوا هعطف اذا لوألا بابلانم

 ( رالاو ) هدننزو رتاس ( رتابلا ) رولوا قفارب صقان هکر دمضم ھا كمك مال |

 هلق نیکسک ردهفلاب ةفيسص یخدوب هکهدنلزو باغ ( راتلاو ) هدنزو راتس ۱
 یغریوف هدننزو رجا ( رغبالا ) عطاف یا راتبو راتو رتاب فیس لاقب رولوا فصو 3۹

 هارب هدام بنذلا عوطقم یا رتبا شعج لاقب رونید هناویح كکرا شک
 عورب زباو ربا رطاک الا مهام لاق هدنزو رجح روند رب هدشجحو

 نفرتباو رولوا كچوک یغریوق هررک هنلای كحراش ردا كالب تیغ |
 هب یجکیا كنالوا سدسو هيب یحندرد كبراقتم رع نالوا نمم هدشوع |

 نویضورع زب الوا ردشلءا زاجمآ فلم ردیراج یتلع رتب هدرلن ۲ هکر وئوا قالطا |
 جاجإلا ريغ دنع لواو ردنرابع ندنعاشجا كفذح هللا عطق هدنحالطصا

 كيراقت رحم ردشاوا بهاذ هنلوق جاپز فاومو ردص وصحم هدیدم هلا براقتم |
 ترد كنالوا ضورعو ردهفوذحم ؛ورجم یربو هضخ یرب ردراو ینو رع ییا

 اپوع یلیلخ یلاثم ردرتبا عبار فوذح ثلا روصقم یناث نیک یلوا ردراو ییرض |
 ضورعو ردشلاف عف نلوعف کردیتی * هیمنمو یی“ نم تلخ * راد مسد ىلع

 ففعت * یلاشم ردزنبا یا ردلئام هنسودنک لوا ردراو ییرمض ییا كن هسنات ۱

 یالعاف هکر دبا اپ رج ید هددیدم هدندنع روهجو ردي ٭ اكا ضقیاذ * سسالو

 لحر لاش روللوا قالطا همدآ رقتفه و سلفمو مدعم رتباو ینا رولاق لعاف ا

 لجر لاقب رونلوا قالطا هیسک نایلاق یتیرذو لدن اعطق ندنقعو مدعم یا رتیا |
 نا یا [ زنبالا وه كتناش نا ] یلاعت هلوق هنمو ح راشلا لاق هل بقعال یا رتبا

 ركذ نسحالو لدن هنم قبالذا هل بقعال یذلا رتبالا وه كل هضغبل كشقبانم |

 دیهدیدنایزو یساخ رنباو ردلماش هندجو رکذ نسحو هتیرذو لبن بقع سپ |
 لوقو هنسهطناچ قیزآ نسلوقو سساخ یا رتبا نالف لا رونلوا قالطا
 ندعفو رخ افلطمو هل ةورعال یا زتبا ولد ودام لاق رونلوا قالطا هب هغ وق

 یا زنبا ما لات رولوا قالطا هلعو راکو هیهدامو ما نالوا ہرہبںبو مطقنم
 هللادمح هيف یدبال لاب یذ سا لک ] ثیدطا هنم و ح راشلا 2

 هنعسق كشا ندناویحو یلاعت هللا مسا اہیف رک ذیل اذا ءارتب ةبطخ لاقیو [ رتبا وهف 2

 لاق روند نارتبا هتسیکیاو ۍشان ندنرارمخ تلق رولوا قالطا رتببا هتنج لوقو ظا
 كدعسن ةريغم رتباو ابهربخ ةلقل هريعو هدبع اهو هزتیا اراعا هل ساسالاق ۰



REE SEESما  

A EEE NR f 

 هدننزو ديس ( ريالاو ) هلیرمسک كنءرمه ( ربالا ) ابصلا جيد یا ريالا به لاق أ
 روشد هنایابص هدرنو هدشنزو روبص ( رووالاو ) هلی كنەزه ( روالاو ) |
 دادش ( رایا ) هنسانعم رفص روند هحوت ندناییدعم تازلف هدننزو باصم ( راپالا )

 قالطاید سیام هکردیسا كيآ نالوا مدقم ندنبآ ناربرح ندهیمور روهش هدننزو
 هروک هنناپ كحراش ردط)غ هلغلوا موس مه نا رب زح دعب هر رس ضعب روثلوا

 كنايو یرسک كنهرمه ( رایالا ) رده یفیفحش كنايو مور لصالاق رو رم ظفل
 ةکرونید هنابص مر هدننزو رنک ( ربالا ) ردد هاتف هکر ولید هاوه هلیسهدش

 نکرونلهکا هکر وند هنسنک 1 شهوک و هنسانعم نطق رونید هغوو یدنلوا 9

 ردیدآ كتفاطرب هدنراید نافطغراو هننسانعم هضفلا تاج ردیسهدارب نلیکود

 . هلیسن ربیعت رونید همدآ یحاص راک ربک ینعب ربالا میظع هرعت كن ه مه ( یرابالا )

 روید همدآ نالوا عاجلا ریثک هدننزو ربنم ( ريالا ) ردکلام هريثك ربا هک ایوک

 هدنساضق ناروح هاب مسک كنایو ىع كنز ( رايا ) كاي یا ریتم لحر لاق

 هب ید وف ی ردمولعم هاب رسک كن اپ ) ربا ۱ ( ةدح وا ءابلا لصف ۶ ردع ض ومر

 كنابو ىف كنءمه رولك رأبآ ىج ردثنوم یظفل ربو رلرید هاچ هدیسراف روند

 هک هدنزو لمآ رولک رآو هدننزو سلفا رولک رؤباو ردولقم هکر واک راپآو هلیلوکس
 یوق هدشزو ناتک ( رابلا ) هلرمسک كناب رولک راثب یرنک مجو ردلفعا یزو

 كله ( رابالا ) هنسانعم بلا رافح رونلوا ربیعت یوق هک رود هیسک یک زو
 لاش رد هنسانعم كلبا ادیب یوفو قمزاف یوق نوحا مدآربا هدننزو راضحا ھل رسک

 لاق ندهتساعف قمزاف یوق هدنزو فن رال زار و
 لوق لع كل رک بوب القص ییهنسنربو رثبلارفح اذا یناثلآ بابلانم اراب لج را راپ
 هرخداوا هأبخ اذا *یشلارأب لاقب ردیمو زام یانعم هکر دلعتسم هنسانعم كلی راخدا
 هنسانعم كليا لع ريخ هجول ربک لوق لع كليا مدقن هنسحو ريخ هرخآو

 هدننژو لاعتفا ( رأتالا ) اروتسم هلعوا همدق اذا ربا لجرلا رأب لاقب ردلمعتسم
 كاذک راب ییعع لحرا رأتنا لاقش ردهنتسانعم كندا یوفو قمزاق یوق یحدو

 هروقح هک رد یفدامو هدننزو هرفح ( ةرؤبلا ) ردفدارم هدهریاس "یناعم هلبارراپ
 هبهربخذ و راردبا قاجوا بوزاقروقح هدارح هکرونید هغاجواقح هقاي شت او روند

 هدننزو هربصق ( ةريدلاو ) هلک كلاب ( ةرئبلا ) ردهنتسن نالوا راخدا هکر وند

 ( ریلا ) ةرمخذلا یا ةربثلاو ةرئبلاو ةروبلا تراتبا لوقت روند هبریشذ هدرلتوب

 هناتسدنهو ردفو رعم هلعساو روناپ و ردیما فورعم روناجرب ندعابس هدننزو ربص
 ردب عم نديم ا یت ربو رولک روب ىج ررید ردینشد كنالسرا ردص وصح

 رولوا ردق یدک هکر دما هدکروناج كجوکرب ربپ هقسشپ ندنوب هکرید جرم

 زی



 لاو و ار رو ۳ وا 73 لاقبو ساق[

 وو اپ یا راثاراوا ین لوفت روئوا قالطا هنکلاپ شو هنسانعم
 لی كره رولک روا ىج نوجه*بدلوا راع رولوا قالطا هبل سود ینعب |
 یا :روا ضرا لاش روند هشرا نالوا دیدش یلیسا هدننزو هحرف ( ةروالا ) |

 دیدش یا :روا ضرا لاقب روئید هرب نالوا مسا هلئدش لب سودل كاذک رطادیدش |
 هودو غ رف اذا هلم روأتسا لاش رد هتسانعم نیلکدب ندهنسا ر (را ویئالا) بوغبا | ِ

 لاشاک لهسلاق ترفن اذا لبالا ثروأتسا لاقب ردهنسانعم قجاف بوکر وا ,دهوا | 9
 بوکروا هدرب تڈ ردو برمص ینعی نرطاق ترفن اذا واولا مدفت تراوتسا 3

 و رافن ىلع ثمباتت اذا هدنسهدام راو فاوم نکل روند تراوتسا لهسجاق

 نعي كلبا هلع هدقلوک ارت راوبتساو رونلوا قانم یالکوب هلکلبا ریسفت هترابع
 ا لاش ردذوخأم ندي انعم ناخدو ولع هک ردهنسانعم كمك 4اتشو ا

 هدنسو دام رأو فاؤم نکل واولا مدقس راوتشسا لاقي اک ةلظلا یف لع اذا لجرا |

 لاقب ردله سم هنصانعم كلک هبطغو مشخ كي راویتساو ردشلوا تک اس نداتعموپ
 بوکوحو ردندنسانعم ولعو ترارحو و مییطغ دنشا اذا ابضغ موقلا روأتسا |
Po 
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 پونبای هما هرزوا هک ر هود ل اغعدآ دوخای هفقلاف بوبا رڪ هود شسزتوآ اا

 ۱ ۱۱ دوح ) روالا ( بو ولل ایر اذا رعبلاروأتسا لاق ر ر را عتسه هنسانعم قعارواط ِ ۳

 4 روالابه لاش و بونلا یاروالا به لاش ردیلب زارب و هکر د هنساتعم لاعش هدننزو ۱ 99

 3 یبا لوق ردنرابع ندنبا رطضاو شنج هتوا یرب دولب باحضلارواو لاما یا ۱ ۱
 ٤ لاقن هنسانعم كليا عاج رولوا ردصمرواو اارطضا یا اهرومو باشلاروا |

 توکس ندانعم و هدنسهدام ربا فوم نکل اهعماج اذا ارا رئو اروار وب :ارلارآ |

 هروک هننای اثاح راش ردسومان و كن کرد هتسانعم راع هلدم كل هزه ( ر ا ) ردغلغا 1

 ردیدآ كغاطرپ هدندروب یسهلیف هنیزنم هدننزو هراس ( ( هرآ ) ردهلدبم نداع هره ۱

۱ ۰ 

 و

 رخ و

> 
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 . | لجدرب هدنزو ءایرو ( ءایروا ) ردیدآ غاطرب دوخای وصرب هدندروب یسهلسیق |

 ۱ مالسلاهیلعو این ىلع ین دواد ردندلیارمما یب رول زم لحر هک رد حراش ردپدآ |

 ۱ كیاهو كره )3 هالا ) ردیح وز كلوناخ یرلقدل وا نات "دنا رهظم كرار

 تفایقو لکشو ت تئیهو هنسح لاح یا :رها ق وه لاق روید هلاح لز

 یسنج مچ ٽيب ثائا یا ةرها قبب مو نعظ لاعب روند هناونا واو ردهتساتعم

 هدمج هدننزو مصق ( رها ) هدننزو تاکرحرد تارها ینیص مجو زساه ردرها
Eلسان تل آ ینمع ردمولعم هدنزو رهخ ( رپالا ) ردیدآ هدلبرب هدنیب زب رت هليا لیدرا  

 روند ایام ریاو هدنزو لعفا رولک رآو هلنادم رولک رایآو رولک روا یمج روتډ ا ا

 مک هدنزو همام ( هراوا ( ردیدآ ه رد رب هدسل دنا هدنن زو هراس هنب (م رآ *یداو 4

۰ 



 9 | ودة دنا نا ۳ 0 یک ی هوت كس رهوح ردماقمو و 03 هفلوا | ۹

 1 ىدا دارا هدنسهدام ی هژیسایف لوعاف یتذو هک رابتعا هیلصا ی رهوح |

 ٠ هد هات نکل ردموسرم هلیاونع رمالانم لوعفت وهو یخد هدساسا هقیقلا ق
 3 ِ ۱ یحصف كلا ( یرفآتلاو ( هاب ای دب دشت ( یروماتلا ( ردتشم هدنسهدام ر۶ یک یرهوح

 | روئوا قالطا هناسنا هلی كيمو كلا ( یرمزتلاو ) هلیض كيمو یوکس كه. زو
 هدننژو طاق ( یمآ ) اانا یا هتم نسحا ایمن و ماتو ایروما اا ل

 رونید هننوک رخآ كا ردیران وک درب تدش هکزو مایا هدشنزو ردتقم ( رغومو )
 نص ردهرزوآ برو عوج رارند روم هنسیشدب و سهآ هننوک ینا هک رد حراش

 فب رعت فرحو زسفب رعت فرح رعومو مآو نعظلا "قکمو را قطمو ربو وربنصو
 ۲ | هننزو خباصمو ردجاسم رولک ریمأمو مأم یھب ردیمدق مسا كمارطا مر رهش

 یانعع ردیدآ كغاطربو كنهدلب رب هدننزو هعما ( هرما ) ردهرزوا سایق ربغ رلتویو
 ردیدآ حضومرپ هلیسهینب رغصم ( ریمالا یداو ) یدنلوا نایب هجمدقا ندنو یسیوفل

 هرومعم ( :رومألا ) ردفورعم موبر صوصحم هنتعاج ثراما وتب :( رومالا مو )

 ی ي و ھا ةربثک ردشلواد راو هدنش دح [ةرونام هک سو ةروماق و ةرهم لاارمخ 1 ویسا هکهدنز و

 10 ۱ روند هول وق تآ هرهم ر ردکع د ناوار ذ یشود لود ۲ یار لسلاو جالا

 8 روسد E شملکید یدراو ه سد هل مک كنيس هکسو هنسانعم تسا رک

 وه اأو 5 سموم لصالاو فل ۸ وا لاق یدیل وا I دل وعفم مسا ند را هروابو

 دزو نم راعا نالوا هنسانعم لی رشکت لصالاق یھ قبساک ةیغلوا 2

 دا ربا هدنناونع زوما نوا جاود زاو هک اشم هروب أم بول وا لوعفم مسا

 زدلوعفم مسا قرهلوا هفیعض تغل ندا هرزوا روک ذم هحو روما دوخاپ یدنل وا

 ا ترو یک اقا هدزب و ) رام سالاو )ەدننژو هلعافم ( :ماولا )

 دو هدننزو لعفت ) سصاتلا ۱ هرواشاذ | ااو واولاب هاو هصا ق هنآ لاق

 اچ ا كلا طا هرزوآ هس کرو رواش اذارمأتلاقب رد هنسانعم واقل

 طلستاذا ماع نالف نا لاقي روش هلص 4ا ىلع ردوا ندنسانعم كل ریما

 عاط یعب وا لوق لع رد دا هرب باد ع ول رب هدش زو خ وفای ) روعایلا (

 تمس هدنابا ین عب مالعا نالوا هدزوافم هدننزو ریشاب ) ربمأتلا ( رد دنیسح
n »رس ۳ 

oS 

SET Y ی و 
 1 رد روم ون ید رقم روند هرلناشنو ه رالیم نانلوا بصن نوجا كليب تعاسو قد رط

 9 تئاج رددلسقرب ندب رع هدننزو یرماع هک ( یرم الا نب دیعونب ) هدننزو روفصع
 ارو هقنیسا كدنوکو كن آ هدننزو باغ (اروالا ) زد ونس

 لاق روللوا قالطا هغلزسوصو هرح یا سشاراواو زانلاراوا ینعفل لوقت ردسا
 لاق رونلوا قالطا ید هرح هفلزسوص هک هت شطعلا یاراوالانم هيلع یتفیداک
 REET DOSER ی رم کس راک تر هوره



 9 یس 3 ٩ هڅ ! ردکی د ماتم هث و اعم و 1 هرردتو یأر قم مهسک ۱

 ۱ هدي هسردیا " یر هب مکر هذةمااوا یردف هلالقتسا هک رد واهم ندنراظفل كعم یا |

 (ذسمالا ) رونید هرلیذوف كچوک هرعاو او یهتا ردکعید ئاق اکس میھیپ هلکنس
 هدرلذابایو هد رالوب ینعب هتمالع كاذک رونید هرلشاط یریا نالوا هد زاوب هتاف
 هیار روید هه كسکو یک هرانمو رونید هرالیم شفوا بسن نوعا نایت

 ههاگهدعو هدنزو بادو هب اه ( رامالاو ةرامالا ( ساھ رد صا یسنج عج هنسانعم

 ۱ نادنو عو رد هل العم تهاس و تفوو دعوم یا راماو ةراما ایی لوقت رود

 لاا هدنسانعم تمالع اقلطم هدعب ا0 یا راماو :راما بص لاقب ردهنسائعم

 یهاست ةراما * ابناف رابلا سم تعلط اذا * یعاشلا لاق ساسالا ف لاق ىدلوا ۱

 . || مظعو بيع هجرد كج هليا لوسق دقع ااا ) ىلسف كيلج |
 نم وه حراشلا لاف بت رکنم یا ما رما لاقب رونلوا قالطا هنیڈ نالوا رکنمو ||
Eاهظعارکنم یا [ اما ایڈ تئج  دقل ] لاعت هلوقب هنموربکو رثک اذا مالا سا مهلوق  || | 
 ۲ || دوقصع (رومؤلاو ] هدننزو لوعفت ( رومآلاو ) ندناوا ركذ كه يتفق( مالا) |
 ۲ ۱ هدیدراف هکدرهتسانعم درفو دحا ردا زمره و هلا هره ید هدنسکیا هدنزو ۲ ٩

 ۱ كحراش دحا یا رومونو رومأتو ما رادن ابا لاش روند هک هدیکر و سک ۴ 4

 دحا هدعب بوللوا قالطا هبلقو سفن هلیبسح قتلوا هراما لصالا ف هروک هننایپ
 لاق هنسانعق اعو رونلوا قالطا هباق رومأتو یدنلوا لامعتسا هدن_هانعم درفو |

 ثعابو هراما رولوا قالطا هنئایحو هب هقطان سفنو ءاعولاق یا رومألا ق هعضو
 بادب وسو هنسهبح كرو و هنساثعم بلق رووا قالطا هرکو و نوجص*یدل وا را

 || ككرويو كبلقق ىا كروما ىف هلعجا لوقت رونلوا ریبعت لد ناد هکرولوا قالطا |
 اإ ثیدح قو ةياملاف لاق حراثلا لاق هنسانعم بلقلا مدرولوا قالطا هننافو هتنایح |
 هيف نوکی یذلا هتب وهو دسالا نع انهه ةروماتلا هروماتیف دسا دعس یسوم یا |

 همدو بلقلا هقلع روماتلاو ةروماتلاو دسالل اهراعتساف ةعموصلا لصالا ف یه و إإ

 اقلطم رومات ضعبلا دنعو یهتنا هتعاجشو هبلق :دش ی دسا هلا دارا نوکینا زوجف |

 هاق ندیا نوکت دلوو هدلو نالوا هدجرو روند هنارفعز و هنسانعم مد روند 8
 ردندنس هدام ما هکروتلوا قالطا هنریزو كهاشداپو ردقجهلوا هیش* هک روتید |

 هنب ره زاب و بعل كنايبص دوخای كرا ریق هزانو هریز و یا كلا رومات وه لاب
 قراهناخشدح و هک روید هدهنراسوما و هعموص كرلساپا و رونلوا قالطا

 هتسانعم دسالا ةر رونید هنغاتب نالسرا هنسانعم ءاه روند هبوصو ردقح هلوا |

 روید هو وقو رووا عجو وص هک رونید هق راو هنسانعم رخ رود هبهدای و

 لوعفت یزو كوو ردتفل ید هرومات هلاه هد ريخا یانعم ترد وبشاو یک هقح

 فو
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 لجر لاقب هلوا رولوا قفاوم هنیریپدنو عبات هنیار كن آ هسرید هن ېک هدندا مو شا |

 ۱۳۳ یا سوت اب یر

 ةرم وم ضراو ددم یارموم ناکم لاق ردذوخأم ندهراما هکرونید هناکم شاسک

 هبیغراف شنروکب نرمو موسوم یارم وم "یش لای روند هیهنسن شفلتمالع و
 هنسانعم طلسمو نانسلا ابف لعح دق تراص اذا رم وم :انف لاق روئلوا قالطا
 نامرف و ما ینعی ( مالا ولوا ) طلسم یا ممیلع رم وم نالف لاقرب ردلمعتسم
 اونما نیذلا اا اب ] هلکنو فلوم ردماظع یالعو موق یاسر دارم هک یرلبحاص
 كيغار ردشلیا تراشا هنس هم رک هب الا [ مکنم مالا لواو لوس زا اوعیطاو هللا اوعیطا

 ترضح نم زدارم ضعبلا دنع رد راو هد دع لاوقا هدنو هرو هناي هدناد رفم

 نورمآ اقلطم دوخاپ رد تب لها هنا لوق لعو ردمارک ءارما ناک هدهللا لوسر

 ریسفن هلیا ند لها نالوا هللا نوعیطمو ءاهقف اءهنع هللا ضر سابع ناو ردفو رعب
 یرلقدلوا عدنرم كسان اقلطم ارز رده یعوج كنهروک ذم لاوقا وبشا ردشلبا
 رهاظ كنهص اخو هم اع یمح رانا رد ماظع ءایبا لوا ردفنص ترد الا لوا

 هنی ر رهاظ نامه كنهص اخو هم اع یبکح كران آ ردما رک ةالو ینا ردقلعتم هنیرلتطابو
 . نامه كندصااخ یمح كرلنآ ردمانب ءاكح ثلاث ردقوب یخدم هني راثطاب ردقلعتم
 رد هنب رلنطاب كلهم اع یمکح كران ۲ ردمازنحالا یوذ حاصنو ظاع و عباد ردهنیرلتطا
 یزلتعاطا هلفلوایسهلج كن هعب را فانصاوبثا مالاولوا سپ ردقو قلعت هنی را رهاظ
 قلوب لاکو ترک هنسن رب هاه ( ةرمالاو ) دلنتخف ( سالا ) یهتنا ردندهبحاو

 هدراصب كفلوم منو رثک اذا عبارلا بابلا نم ةرما و ارما "یشلاما لاقب ردهتسانعم

 تعاجو موق ترثکلصالا ىف ردذوخأم ندهروک ذم :راماو سما انعمو هروک هنا
 یژروما لیدعت و هیوست هدقدلوا رتکتم تعاج و موق رب ارز ررلیعتسم هنسانعم

 یدنلوا لامعتسا هدلاکو ترثک اقلطم هدعب رارولوا ج اتحم هسیاسو ربمارپ هلا هدنخ

 كمدآ رب .ةصاخ و دتشا اذا یعالارما لاق ردهنسانعم قلو تدش صوصخ رو
 درفو دحا ساو هتیشام ترک اذا لح را رما لاقب ردهتسانعم قلاقوح یسیشاوم

 لاقب روند هتبش نالوا ناوا رفو ربثک هدننزو فتک ( مالا ) رکذپس اک ردهنسانعم
 یارما لحدر لاقن رونلوا قالطا همدآ علأط هدنخ رف و كرابمو رشک: یار ی

 (:رعالاو ) هدننزو حما هلیڪف كنهددشم معو یرسک كنءزمه ( رم الا ) كراپم

 ریدتلا لیلک و ىأرلا فیعض لوث ردزناج هلیعف كراءنمه و هدننزو هعما هاه |

 هاب هلغمالوا دقعو لح لها هسفنب هدنلاصموروما هکر وند هیسک تیورودش رنو |

 ساسالا ف لاق هلک هرما نم دیریام لع دحا لکقفاو یال فیعض یا :رماو شا |
 رها وبشا هداوصا ضەب هکرید مجرتم یلرم دحا لکل لوقب ہل یأرال یارما لجر
 ۷ هکلای ۳ هک ی دنا وسا یا لصا a هرزوا قوا تو ىا

 .SRS VAL ERDE رز ناف بس ست -



 نم سم بس لاقب و صا r لابعتسا ةتسانعق
 لاق ردندن و ید یعانعم ناثو لاح هکر ید حراش رواک روما یمج كلوب ةئ داح

 سما لاقب رولک هنسانعم قلوا اوو كب سا و یهتآ هلاثو لاح یا ميفتسم هما
 هکر ید ح راس لواذا ساطاو مباراو لوألا بابلا نم ایا ماو ساو الع نالف

 كیماخ بابو رد صا یراردصم كعبارو لوا باب ا ریز ردشلءا راستا هدنو فوم

 یهتا رد رلمعا ندنآ هلل مک لو ره 0 ء راماو هسا ۳ يضف كل دا ی ردسع

 1 الع :یما هل لاش روید هکلکب ردمسا Oe ( :مالا )

 ۱ ید یرمدحم ز هکر ید ې زنم ردمهو یسبد ردصم ین زس هک هرما كن رهوج ٌهبالو یا

 قمروی دو ٠ دزو باجا ( رامالا ) ردشنوا بهاذ هتیردصم یک یسهلک هدشت
 لسن كمدآ رب یلاعت قح راعا وا ما هرما نمم اراعا «مآ لاش ردهنسانعم ما
 هتبش امو هلسن رک یا راما ها همآ لاقب ردهنسانعم كلبا قوجا ینسیشاومو

 ةرومأم ةرهم لاما ريخ ] مالسلا هيلع هلوقو ةجصفنيغ ةيفل هرمصنک ءا مهلوق و

 وه ااو ةم كك ة موم لصالاو لاو ۳ :ربثک : رهم یا [ ةروبأم هکسو
 كلبا لوبف یرما ردعواطم هدننزو لاعتفا ( راغالا ) رکذیس اک :يفلوا چ اودزالل

 ۱ هنسانعم كليا هرواشمو راف هما لاش رول وا رییعت رعپعت قوس گری 5

  لافب ردنوحما كارتشا لاعتفا هدنوبو رلردیا لاثتما هنیرما كنیرب یرب اریز ردلمتسم
 هلوق یبتقلا مف هبو ردلعتسم هتسانعم كلبا دصقو مهو هرواش اذا ءما ف رعنا

 هلبیوکس كيمو ىح كنءمه ( :رمالا ) كب هنومج یا [ كب نورأی "الملا نا ] ىلاعت
 ربك ( ربمالا ) ابف هعیطا ةرما ىلع هل یا ةعاطم :رما ىلع هل لوقت رد« رم ءاثب
 رونلوا ریعت كب ا هکرونید همدآ نالوا اورنامرف هرزوا موقرب هدنزو
 یج هلباه ردم ريما یوم حقب و ةزمهلا مسكي ةرامالا نيب كلم یا ريما وه لاقي
 ینیدن وا 3 اقاس یکیدید محفو هزه سىكەدەراما كفلۇم هدننزو هام ک رولک «!سحآ

 هروک هنناپ ثلموحیم هداز مقتسم هکر د جرتم ردینبم هنفیدلوا ردصمو مما هدزوا

 و كب ینو بع دالوا روید همدآ نکنز هدیکرت هک یظفل یاب

 کرب لوا هنسانعم دیس ریماو یک یابتیاق یابرمخ یابلای یاباموط راردبا لاتا

 ترش هدیس هدیص نکل ردم زلتسم یراما موق تدایس هحرکا ردشلوا فم

 همدآ نرتوک پودب یباعا ریها و یهتآ ردابع ]1 هدفرش 7 ۴ یارشا هناداسو ۱

 ردل وعفم مسا هکرد هنسانعم AF زیماو رونلوا قالطا هیوشموقو رونلوا قالطا

 ثیدطا نو ردبرابع ندهسک نانلوا هرواشم روما رلیسو دنک هک ردکءد رواشم

 نزا ہدننزو مظعم ( یم ؤملا ) یئروشم بحاص یا [ لیرهج ةنکناللانم یریما ]
 .رونسو كل یا انیلع موم وه لاقب رونید همدآ شفلوا بصن ریما ردلوعقم مسا |
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 | ىع ريعبلا رفأما لاقي ردفدارم هديا یانعم هلا رفا ( راقيتسالا ) دهملا م |
 كنارو هلنتعط ( ةرفالا ) روند هراکتمدخ كنا تخ هدننزو رنه ( رفگلا ) رفا 1

 ۱ ردهتسانعم هیلب و هثعاج یا ساتلا نم ۶ رفآ تار لوقت رد هنسانعم تعاج هل دیدشت

 ۱ | یا :رفا ف ممکر ت لوقت رد هنسانعم طالتخا قلنقشراقو يلب یا ةرفا یف عقو لاقب

 ا لا وو رونید هللوا كنعسوم زاب فيصلا ةرفاو ردهنسانعم تدش قلبلاقو طالتخا ف
 ِ هدنسناصق فست هدننزو نال ( نارفا ) ردتفل هدهلنیتخف هدرلنوو ردهدن زو رلعف

 ردهدلیرب هدقارع هیدیدشت كار و ی كنافو یصق كنه ( فا ) ردی:آ هرقو
 نالوا یساعرم هود هکردیسا یداو رب هیهداب هلی كفافو یصف كنءرمه ( را )

 3 لینوکس كناکو یعض كنه رمه ( ةرک الا ) ردنداپآو وم + هلبا رلوصو هلبا راقلتوا روش
 i هک رونید هروقح لوشو ژرانوا هدلا روند هبوط هکر د هحصف ربغ تغل هدنظفل هرک

 ۱۳ ۱ در ا) ردا دا وص یروطو فقاص ندا رو
 8 رکا لاثب ردهنسانعم قمزاق روقح نانلوا رکذ هدننزو لعفت ( رک اتلاو ) هدننزو

 هدشزو دادش ( در اکالا ) رک الا رفح اذا رک اتو لوالا بالا نم ارکا لح زا
 بوک وس یر هلا نایص ردذ خام ندروک ذم 3 ۶ ثارح روند هب یف ج

 كرکآ اریدقت هک ایوک هلناحتف رولک هرکا یجج كراک او یدسلوا هیمس نوه زاق
 ۱۳ ۰ ۲ شاهد الرتاکرد ةا ةرباحم هدنزو هلعافم ( :رکاولا ) هدنوو سما و
 1 1 لاقب ردهتسانعم كلبا تعارز كارنشالاب هلتعرازم دقع هرزوا یض» كالالغ نالوا

 E .( دامالاو )ا لبوکس كيمو یصف كوره ( ممالا ) رباخ اذا ةرکاوم لح زا ۶۱
 " لاش ردیلباقم یمن هکردهنسانعم قمروپ هدننزو هیفاع ( ةالاو ) هدنزو باتک

 هما هدرباصب كفلوم هان دض لوالا بابلا نم ةرامآو ا راما وا شا هب هاو هما
 نام رف هدیس راف هک رولوا ردص مسا رول وا ردصم هرزوا روک ذم هحو سآ هر وک

 ۳ | فالخ روک ذم ف رولک ساوا یمج رونلوا ریسعت یدلرویب و قروپب هدیکرتو
 2 لوعفم هلغلوا هرومام هقیفلا یف سا هکر لیدلیا چ هوکو رلضعب هلغلوا هد رطم

 ٤ هدعب لرد هیضار شيعو فورعم ساو فراع ما هکهتت یدلوا لیوک هلعاف
 نالوا هنسانعم ناشو لاح ضعبلا دنعو یدنلعج هرزوا لعاوف لعاف هرزوا سايق

 لاحو ردروما ییج كروک ذم سا اربز یدنلعج هرزوا ماوا نوحا قرف ندما

 هلو كلذ لعو ردلماشو ماع هلاوقاو لاعفا صا نالوا هنسانعم هنداحو ناشو |

 كرما نالوا هنسانعم قمرویپ هروک هنناپ كحابصمو [ هلک رمالا مجرب هيلا ] لاعت |
 ید یر ذن-و لک هک هغ زوښد اذکب ءرع بوتلوا ى

 رونید اذکب أو بونلوا د ر همه هسرولوا روک ذم هلفطع فرح رک او رد هحیوب
 هنداح سصاو یهتنا نفل وا 3 همه هکر درلفیفح نامه هدن را هلک دو لک نکل
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 ` ردقەتيا IF ندنغاب یرلذءاب كنمسق تآو رووا قالطا هنا ندیا هطاعا

 هلیش یرلکدشا دانک ینرلقرف ثاموحو فاساجو رود هنجوا ربط یرلک دید رهبا
 هش وف لرداچ هدنزو باتک ( راطالا ) ردنرابع ندلوک شاروفو 49 6 روید |
 نالپروج هنفا رطا كيهنسل رو هنغانسف كس وفم یحرفو كاو روباقو روند ۱

 ردقدایم هدلوا یانعم ییا dl » طا نا وا کد راطاو روند هنس هی اس و « زا ور

 بولیر وب نوعا قاب دیو گو روثل وا یالطا هب یناسنا هو رک شلوا رادو هةلعو

 كذغپ هلیفادود كلاناو رار ودیا هدناکڈ یانسف هک روند هثب راق وبح هع نلیک و ۱

 اک یی :رزوا یهجو تنس 6 روک وا قالطا هس وق ندا لصف ین یراق

 لاقف براشلا صقف ةنسلانع رب رعلادبع نب ر لس حر اغلا لاق رول وا ر دائ

 دول وا قالطا هش ندبا هطاحا یهنسن ره هاب داطاو راطالاو دی یتح هصقت |

 لحرا ر لات لاش ردهنسانعم قلاق بول وا قوع هد رب و هدننز و لعفت ) رطاثا )

 لاق ردهنسانعم لوا تاف کیا بولبک | هنسن یسهلوقم قارزمو سبحم اذا ناکا |

 كليا تمافا هدنسهناخ اعاد پویقح هر رب الصا نوناخو ین :اذا زا رطأت |
 لاش رد هنسأانع» كلی رکا هنس رو و اف تماقا اذا ةأرملا ت رطأت لاق رد هنساذمم

 لاقن رد هدسانعم كلیرک | ید وب هدننزو لاعفنا ( راطتالا ) جوعا اذا "یا رطات |

 ES روند هبیوق لوش هدشزو روطفم ( روطألا ) جوعا اذا "یشلا رطأنا ۱
 هلغل وا هدرب قشمو یغاربط هکروتید هب وص لو هدهدایو هل وا ید وقرن

 ) ةروطالا ) هلوا شلردشکب بولیروا هلاشحا یارطا نوختا قمالقب بوک و ح

 رولیفاص دوس کا هک روند هکلوک واةانصف یرغاو ولبلوق راداما راد لاه |
 كنافویعحف كنرمه ( رفالا ) رددآ هدلبرب هدبرغم هلیحف ۵ زارو كمه ( هربرطا )|

 ارفا لجرلا رفا لاقب ردهتسانعم كمرکس هدنزو دوعف ( روفالاو ) لينوكس |
 رد هنسانعم قیقلاق بوا ریه ندنطاشنو شنج یک وهآو ادع اذا یاثا بابلانم

 ردقلاو رطا فا لا ردهتسانعم قمانیف هلدش هنبن رو بثو اذا رطاشلا رفا لاق

 قلوا دنمطاشت بوروج ,رکصتدقدلوا باو نویز یمسق هود االغ دشا اذا |
 قلوا كداجو تسح هدمدخو تهطا دعب نمو طشن اذا رمعبلا رغا لاقي ردهنساتعم |

 رفا لاق ردهنسانعم كليا درطو همدخ اف فخ اذا مالغلارفا لا رد هنسانعم |
 ۰ :چ ۰ <“ 2

 ردقب رګ نکل ردرسفم هلییاونع درط هدرا هخه هلج هحرک ۸ ید حراخ درط اذا

 ردد وس سه هروب هدرا تاهما كة ردقل وا ه4لس رابع ریطد نالوا باوص

 ردقلاو رطارفا لاش ردهتسانعم قمانیق دخ هنسن رب دو هلنیتعف ( رفالا) |

 هرکصندقدلن وز بولوا باتی هودو امنایلغ دشا اذا عبارلا بابلانم ارفآ ۱

 طسشنو نعس اذا رهعیلا رفا لاق ردهنبسانعم قلوا .دنطابشت بولو دوجتو |



 لر

 رولک رصا عج ژردبا عضو قلتوا شملج هنا هکرونید ههلکو هلوج لوشو |
 یدو هلک كداصو یضف كنەزمه ( یصبالا ) هدننزو هلعفا رولک هرصاو هلت
 حض و قلتوا هنحاو هغلتواو رونید هسا كحوک یرلفدلغم یرلکنا كرداچ

 هدنرانزو دق مو دوم ( یصألا ) زولك رضایا عج رونید هسالپ یرلکدلیا
 دجاسم رولک رصأم یمج هنسانعم سبع ردناکم مسا کروند هنادنزو هپ هناخسح
 هدیننزو ريما( ریصالا ) ردذاش یا نزو 13 راربد سص اعم هماعو هدشنزو

 نالوا براقتم یراراصا هکایوک رونید هنربره ك راهنسن نالوا براقتم هنیرب یرب |

 لاق روند هحاص نالوا شفلیوط بوشمراص هنرب یربو یک یربره 4رارداچ

 یا ریصا بده لاقب روند هغاجم نالوا لیوطو رثکو فتلم یا ربصا رعث
 هراصا راصا لصالاق رونید هب وشم و هدننز و رواج ( ى لیوط فثک

 لوقت یدنلوا لاعتسا قالطالا ىلع هدعب بونبد هنالوا راوععه هبانط بانط ینعب
 هو مات ( ماسلا ) یراج يا قم یا و یناطم یراچ وه
 نورواجم یا نوسصأتم ی مث لاقب رونید هرامدآ نالوا راوهمه هشیرتیرب

 تسللا یصتنا لاقب رد هنسانعم قمازوا بولاغوح تاب هدننزو لاءتفا ( راصتالا )

 ضدالا یصتیا لاقي ردهنسانعم كب لصتم هنر یرب یرلتابن كرو رثکو لاط اذا

 ادا موقلا یتا لاش رد هن سانعم قاوا د دعل ا ریثک هنسن رب و ۳ لصنا اذا

 كکوب کیا بوکا یپهنسنرب لینوکس كناطو یععف كنءرمه ( رطالا ) مهددع رک |

 ارطا اهریغو سوقلارطا لاش یک ككا نوا قمروق ییاپ الثم رد هنسانعم

 ریکس هبشیزک كقوا ینعی قلق هرطا هقواو اهفطع اذا لوالاو یناثلا بابلانم _
 سوقم كباعسو كيایرطاو ةرطا هل لعج اذا ميلا رطا لاق رد هتسانهم قمراص

 ردردصلاب هيواو هنسانعم پاعسلاو سوقلا ین رد رود هنیرب نالوا یی و

 ندتیرش یزثکا هک رد هنسانعم كليا قاشوق هدنزرط قانصق هنسهرناد كرداچ رطاو
 هدننزو لیعفت ( ريطأتلا ) هلوح ةقطاملاك اراطا هل ذخما اذا تیبلا رطا لاقب رردا

 اریطأت ممسلا رطاو اريطأت سوقلا رطا لاق ردفدارم هدراانعم یکلوا ییا هلا رطا

 قلاق بویکسا هدنوا یسانا نامز قوج بویمراو هرا یمسقرق ربطأتو رطا ینعب
 هدننزو ریما ) ربط الا ( ی امز اب وا تسق تی اذآ .تنیلا ترطا لاقت رد هنسانعم

 روند هغلراطو یربغ بنذ یا یربغ ربطاب ید لوقت رول وا قالطا ۳

 یا اربطا هنم تعم” لوقت هنیسانعم مالک روند هزوسو قیض یا رتطا هیف لاش

 دتیعنم یادق رش یا ربطا هباصا لا روند هرش ندیا روهظ ندقا راو امالک /

 هرکس یرلقد راص هشرزوا كنب رک قوا نوعا قمالراپ هدننزو هدع ( :رطالا ) ۳

 ینفارطا كفت رطو رونلوا قالطا هنسهروج درک ادرک كتنشاب كاسانت كآو رونی | 8
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Er 2د لاق ردندنلسق ةیشار "دشب# و و ردهب رابتعا فوصوم بأ رود هەن  

 , نالوا هدنماقم م شید كنلک رکج ر دعا دزو لیمفت ( رشأقا ) :روام یا مس 3 3

 اضاف(: نی الا 1 هدنزو ریشابت رولک رشات ی ررصا هلکنآ هک روند هنس هلن

 ین ریوف كەك ر کچ كاذک روند هراذکپ ها نالوا دنر ردلاپ كنک رک هدشزوآ

 ET رشا اکاو رول وا هدنلکش یرافاسیح شوف هک روید هب ,دفع نالوا دنا

 ۱ هد رغم هدننزو هنیفس ( هربشا ) هدشنزو راشنم رونید راثمو هدننزو هدم رود |
 قمریق هدننزو مرصع ( مصالا ) ردنداروا یوصلا ظفاخا دمع هعادبع ردهدلب رب ۷

 هباجر ی هنسن رو هرسسک اذا یاشا بابل انم اما " یشا سما لاش رد

 ښخ قموقیلآ نهسکرو هفطع اذا "یا صا لاق r ثکا یرغوط

 پیا یرلکدید راصا ینآ یرکذ هرداپو هسیح اذا الالف صا لاقب ردهنسانعم ۳

 قالب مه ( ینصالا ) اراصأ هل لعج اذا تیلا رصا لاقب ردهنتساذعم كمروک
 لصا كنم دام وب هک ردذوخأم ندنسانعم ساح وو ر فاما نا ودهع هاا

 سح هدنرب ره ارز ردذ وخأم ندنآ ید یرلاشعم فطعو رک ردیعوض وم

 ۱ | هدفطعو قموقیلآ ندنرلتلاح كإتسردو لوط هدرسك ال ردروصتم یماشعم |
 قموقبلآ نداربخو باو ینطقا هدناج ودهعو ردظوملم قموقیل آ ندنماقتسا
 ۱ | داصآ من لاشو هو ینیب یضاال لوقت رولک راصآ یمج درصاو ردروصتم

 . || قعوقيلآ ندج ینبکتیم رووا قالطا ههانک رصاو دوهع یا اسینوعرب
 سصالا منع لج لاق ردهنتسانعم لق قلرغآو بنذ یا رصا هب لاقب هیسهقالع |

 ۱ ا ليم هيهنسنرب یدآرب یصاو ردزناج هدهلیحفو یمض كن هره هدرلانعموب لقا یا
 دوخای قثع دوخاب قالطو «فطعیام یا هیلع «رصا وه لاق نوخ» هئس نریدتیا ۱

 صالخ هل رافک هلغلوا ناعا لقنا رلنو اریز روث وا قالطا هع نالوا ا زدن

 ةرافك الف رصا ابیف ني ىلع فل نم ] ثیدطاقو ةيابلاق لاق ردلكد روصتم | "

 _ |[ هپوک هک رونید هنکیلد كفلوق مصاو رذنوا قاتعوا قالطب فانا وهو [ اهل |[

 ۱ هاب مس کح ترمه رولک نارصاو هلدم كن مه رولک راصآ یجت رولیروک ۱ 7
 نوجعغیدل وا ناليم بدس رووا قالطا هتارقو حر هدننزو ءرصان (ةرص الا ) ۳

 لوقت روتلوا قالطا هاسحاو تنمو ةبارقو حر یا ةرصآ هنیو ینیب سیل لوقت |
 ۱ دین وا ی0013 ا ماو رولک رصاوا یح دنم یا ءرمآ هم لک
 ۱ هدرنو هلاه ( :راصالاو ) هدننزو باتک ( راصالا ) روند ها كجوک یرلکدتا |
 راصاو هلنیتمخ گر نام یج روند ها كحوک یرلکدتا دنب یر کا درداچ |

 سیدح روسد هفلتواو روند هلید ز و روید ةغزأق جم ىيا كراج | هنسانعم شیذح

- 



 ندنسانعم تو هنسانعم هنیصح ع رد روثل وا قالطا ههرز مک و نیتم هدنن زو هد ۹

 تیوقت رادم روالوا قالطا هننریشعو طهر نالوا برا كمدا رب و ردذوخام
 هدسنزو لعفت ( رسأتلا ) نوندالا هطهر یا نالف ةرسا نموه لاق نوعیدل وا

 ررلعتسم هنسانعم كمردکهک ب و وقيل ۲ ندندصقم هاغم ردنلایوا هلا هنا رب یدآرب
 ءابطالانیب ردند ربقاقع هيف تنه رمه ( نوراسا ) اطناو لتعا اذا هیلع رأت لاش

 رها ( رسا ) روللوا رییعت یوا یدک هدیکرت ردد هو هکردنابن قو هم هلسا و
 ردندلاجر یاسا هدننزو هنیهج ( هربساو ) هدننزو ریز( ریساو ) هدننزو

 ج رفلا ریشابت ( ج سلا ریسأت ) ردموسرم هدنباب مال هلرسک كنهزبه ( لارسا )
 یک بیشاعت هرزوا یاب كحراش رونید هرلعبص یراقدراص یریا كنآ هدنزو

 نش ( زشالا ) ردعسا یک نت هک رد رسا یدرفم دوخاب ردعومسان ید رم
 رفعح نادز دارم ردرسقل كند ولع ضع دقو ها بط رط هلا هیق وف یاب و

 تارقوو تدعش اتص( ئالا ) ردموسم هدنسس هداف منش رو نم ظفلو

 لاش روللوا رعت قاروطرو و قلنقشاط هک ردهنسانعم قوا انحرف هرزوا
 ۱ کالا و ر) هدر و فک 7 RE ( ح سم اذا عبا را بابلانم ایشا لحرلا شا

 ردصاتاب فص و هکر دل دلنتحفو افتر ۳ ( نت ور را هه تنور

 روند هبیشک نالوا ناداش هرزوا ترفو هدننزو نارکس ( نارئالا و) رولوا

 رواک شاو رليض كيش رولک نورشاو هابسسک كني رولک نورشا یراعج

 یراشاو هدننزو یطابخ رولک یراشا و هدننزو یرکس رول یرشاو هلی
 ولشنح تیاغ ند هغلابم ها هک هد زو ریشکم ( ریشثاا ) هدتنزو یراکس رولک

 ریشم لحر لاقب رووا ریبعت روط و هک رونید هناویح و ناسنا دننطاشن و رطاشو

 هد رلشبد دلنیتحف ( سئالاو ) هلنیت ( شال ) طیشن یا ريشم داوج و ریشنم ةقالو
 رولک روشا یج 1 لا تساو قلخ هکر ونید هتفاطل و تقدو هکلنکسک نالوا

 رلبعتسمو دقلخ نوکی هفارطا زیرمو ةنسح وهو مثاو رثا اهرغلق لاقت
 ( شالا ) روند هشنرلشید كنلآ نالوا ریپعت قاروا هدتزورفز ( لصلارشا )

 بابلانم ارشا ارعانسا ترشا لاش ردهنسانعم كلبا نیکسک یرلشید هدانزو رح

 یرلش د ا راهتسن ضعب نوجا هبشت هنادحا رلي راق هج وق رک اهر ر اذا ییالا

 تشالا را لاش رد هنسانعم كمع تا دز ا ىح یشا و راردبآ هيلو دد

 ۳ اب 2 یر ږد دوب هدننزو لیعفت ( ريشأتلا ) هقش اذا راشنلا
 هل را هني لعاف م |( ةشاتسملاو ةر ولا ) از رح اذا ارشات ا لاق "

 بوناقفو اقلطم هدننزو مظعم ( رشوملا ) روند هب وتاخ نالوا ردنا رشا یرلشد ۱

 داشنم ( راشنلا ) ققرم یا رش وم یش لاق روالوا قالطا یدنسن کبک 3
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 | ىجا لآ رم هلیا مرص ین هلبا راسا لصالا ىف ءا .e هدخ اذا ناکا |
 یوفو كرو هیوقت تساوی و قلب افلطم هدمب ردعوشوم هثحانعم قه. بوکح
 | قراص راسو مرص یثرب ضماو یهتآ ردشلوا ع رفتم یراتعف كار رساو لق
 مک یالخو قلخ كنا ناو هبصق اذا هما لاقب ردهنسانعم قم راص بیس وذم

 لاو قالاق ةدشو ةوناذ ةقل یا هلاهمعا لاش ردلمنس* هنسااعف ق ۷ یوقو |

 لذ مهفلخ یا [ مهسا ادد و ] لات هلوق همو رول وا مسا رسا اا
 مهلص افم یا مه سما الددش و فا لا لاف و باصع الاب مهلص افم طار ایرکح ف یواشیلا |

 نایخ رتسیال انا هانعموا اتطبقت یذالا ج رخادا طافلا و لوبلا یرصم ها رزاوا |
 ناشلا مظع نب هکر روپ ال عو لح قح ترضح هروک هلوا رشت ةدارالا لبق ۱ ۱

 مدلیا راوئماو نیم هلادشو لصو هنر یر ییلصافم كرلنا نوج؛ قالغ ۱

 بولیزو هرکصندقدق- رلثدح ینربره ندنرارجم طااغو لوب هروک هبیا رفت اک
 بوی شوک یراییس مدقم ندنردام یدح جارخا دوخای مدلق رولیروشوید [

 لوب هلی كنمنه ( رسالا ) رولوا انعم لصاح هک ردکعد مدلیا لوا یز م

 نالا هذا لاق روند رمح هنشابقنا رکید ثدح هک تن رد هدتسانعم قلت وط
 | لج زارا لاقي لئیتفف رد رنا یردصم ردع-ا سما هک رد حراش لولا ساتحا یا ۱

 دوخ هلا دت یای ( سسیدوعو سمادوع ) هلوب سبتحا اذا عبارلا بابلانم اما
 كمدآ نالي وط یو هکرونل وا قالطا هنسهر راپ ج اغآ لوش رداطخ و نط یا ۷7

 ۳ لواو ردندنس هب ودا باص ا را ردنا راو مپ دن هلکلیا عضو هززوا یراق ۱

 هکر دکرک قلوا یباغآ سیل یرلکد زود حین الاح 1 رهاظ , ردقو رعم هدب با صا ت 7

 جوع ساتالا یف لاق ردموسیم هدنناونع سپ دوع هد هسط بتک هک تن ردفو رعم

 7 ۱ یس ذوع ةماعلا لوقتو أ ربیف زوتسالا ی یذلاوهو سالاد وعب نالق

 ۱۱  دونلوا قالطا هنيراقايآ تخت هلم ( رسالا ) لافتا هبدصق ناالا أاطخ وهو
 ( راسالا ) هنحانعم جاچز روید هب هح رص نيف الا هنساتعم رب سسلا ماوق

 رولک رسا ییج هتشانعم هبدشیام روید هقراصو هغاب اقلطم هدننزو باتک

 ٠ هدنظفل راب راساو ردشایا صیصخمت هشياق كحهدا دنب رسا یون خراش هانی
  كرک هتتنادعم ذیخا روند هغانتوط هدننزو ربما ( ربسالا ) ردیلباقم نم هک ردتفل

 هدعب پوند هغاستوط نالوا ولغب هللا راسا لصالاق نوسلوا كرکو نوسلوا ولغب
 هب وجه و سوبمو هنسانعم دیقم روند هننالوا واغب ةصاخو یدن وا عیس و

 هدننزو یراکس رولک یراساو هدنزو ءارما رولک ءارسآ يج روتل وا قالطا ||

 هدننزو لتقو یضرح رواک یرساو هدننزو یطابخ هلیحف كنه رولک یراساو

 1( یی ا ی تاب لاقب رونلوا قالطا هنابن < تگ ماست یرب ریساو | ۳
~~ 1 2 



 ةيامللاق لاق ردشیدح وبشا یدارم كم ۃاورلا فی رحش نم هلعلو ثیداحالا ضعیف لا
 ةدودشم یا [ ضیا ةلاحق ةرزؤم یهو هاست نھ یاس ناک ] تيدا قو
 ءاساق Êl o ة بقا نال لیفت وهو رب یهو تایاورا ضعب ق ءاجدقو رازالا

 یتعع لح را رزأت لا ردهتسانعم قغوط رازا یدو هدننزو لعفت ( رزأتلا )

 ردهنسانعم كلبا عفد یتنزح هلاسحا كمدآرب هدننزو هلعافم ( ةرزاولا ) را زيا

 اذا هرزآ .لاقپ ردهنسانعم قلوا لپاقم هنسنرو هاساو اذا ةرزاوم هرزا لاق
 هلاوا و هدرلانعم و و هب واع اذا ها لاش ردهنسانعم هسا مد رای همدآرب و هازاح

 ردلیتسم هن انعم قم رص هنر یرب بولتوق نکا هرزاومو ردذاش هرزاوم

 یهنسن رب هدننزو لیعفت ( ربزأتلا ) فتلاو قحالت اذا اضعب هضم رزأوب ع ررلا لاقن
 رد هنسانعم كم ردنلئوق و ثمر و ثوفو هاطعا اذا هرزا لاش رد هدسانعم ثعروب

 هدشزو رجاه ( رزآ ) ددش لاب یا رزوم رصن لاقب هنمو هاوق اذا هرزا لاقب

 تاغل ضه و ردیمسا كفص رب هدفلسو ر ردیدآ هیحا ر هدنشس نم رهمار 4ا زاوها

 مالس هیلعو انس لع لیلا میهارا رر 1و ردندنناک مانشدو مذ یسهک رزآ هد هی ع

 نار 3 هکر د حراش ردخ را "ی عما یراردب ردیمسا یرهحوع تن رلت رطح ليللا

 هرزوا هجو وب هد واطي ردشلوا یراج هرزوا برع تداع قالطا با هرزآ هدم رک
 لوق ىلع ردخ رات یا كنراردپ هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدنشراوت یدک هک نم هر
 وقت ردغفص و رزا ورم خرا یار لعو نا شنا ردینک هدیسکیا

 ردیبم هسنغیدلوا لومت هب زاوم بولوا یمعاق رص عنمو هنسانعم ج وعم دوخاپ
 رد یمعا ع نالوا برثاو رد قشم نرزو دو خاب ندر زا ردي ع تعن دوخ اي

 ییبمهنندابع تمزالم یدیا ردا تدابعاک | موس سه هکر دیدآ مص زر رزآ ضمبلادنعو

 هدنربدقت رزآ داع هک ردشغل وا قالطا کا هلفاضم فذح دوغاپ ردشلوا امس هليا
 هلا ریضم لعف ینیدا وا سسفم كیدعبام یسهلک رزآ رد ر و نم مص دام دوخاپ رول وا

 بولوا ضا ینلراولڈ هدننزو رجا رولوا فصو ندرازا رزآو یهتنا ردب وصنم

 هنالوا ضابب یرلقایآو ینلراواش لوقلع رونلوا قالطا هلآ نالوا هایس یرلقانآ
 روت وا قالطا نوسلوا :سرولوا ول رد هن یراقایآ بولوا ضا یناراولش دوخای

 نول یا وادحاو اهو اد وسا هم داقم نولو نیذچ فا ضیا ناک اذا رزآ سرف لاقب

 لورسم وهف نیذخفلا یا ضایلا لب ناف زحلا ضیا زا ن رفو هدساسا نکل نا

 ظعم ( چ E E EES عج ف نعد فک رزا لیخو

 های س هک ایوک. ها وا های ردق هغاراولس یرلثایا هکر ولوا فص و و یشید"

 نی فراه )الا )داوس ترزا اراک ةرزوم د لاق هلوا شیک راولش-
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 ترس
 باسبلانم اما "یشاسا لاقب رد هنسانعم قلغاب مکحم نهنسنرب هلیوکس كنیسو | "



 5 دمت TE راق هدنزو و رم ) ,N 3 روند هشنآ هد زو مھ

 | لورم كليا هماکنه بواب بو اچ 4دبنج و قوش یبراق نالوا لاباالو ایسمکو
 وهوا تاص اذا اریرا ةبلفلاو راكلادنع نح الارا لاقب ردهنسانعم كئلتس افلطم

 نویف لید ۵م ( رارا ) رونید هئوص لوا رولوا مما رراو توصلا قلطم
 ردهنسانعم لاهسا هدنزو لاعتفا ( رازنبالا ) ردندناوصا نح اچ یی یو

 نالوا ع ابا رشک هدف كمر هو یرمک كيم ( رثلا ) لصتصا اذا لء زا زمئا لا | ۳
 ردهنسانعم هطاحاقمالبق لوکس كنهمهم یازو یصف كره( رزالا ) روند همدآ |

 ۱ فءضورد هنسانعع توقو روز و هطاحا اذا یاثا بابلا نم ارزا "یشا رزا لاق 1

 ِ كحراش فعش یارزاوذوتوقیارزاوذ لج ر لاقب رولوادض هغلوا هنسانمیو زو |
 لانشب و هطوف یرلقدلغب هلب هکردذوخأم ندنسهدام رازا هروک ذم :دام هروک هتئاب
 رازا كاذک یمانعم توق طنوملم ندرازا دو یمانعم هطاحا سپ روند هنسهوقم

 1 TOs o نوع و یعانعم فەض 4یبسح قاوا فیش بوت هدنآذ
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 هب هق را رزاو هاوف اذا ارزا هرزا لاقب رد هنسانعم هب وقت كم ردنلتوق رزاو یمهتنا

 قح هیلغ رازا هدلب هلیعف كنمرمه ( رزالا ) «رهلنیا هرزا هبدش لاش رول واقالطا |

 ردهتسانهم امو لصا هلک كن مه ( رزالا ) هتسانعم را زالا دقعم روند هر

 هرم دک كنءزمه ( هرزالا ) رک ذیساک رونید هرازاو لصا یا مرک رزانم وه لاق

 هد راسل ندن آ ردلاد هتلاح هکردهتسانعم قغ وط رازا هتثیهرب و ول رود رب ردع و هاتب
 تب ده ( رازالا ) هرا "زيا هه یا ةرزالا نس ۱ ها لاقب رونل وا ریبعت هللا شن وط

 رولوا ید ثئوم ردرکذم وو روید هبه فلو راج كحتورو هندب هل حک

 4 هلا هفلم افلطم فوم هج رک هکر ید حراش رونید ید هرازا هنأت ءاه

 هتسهلوقم لاقشبو هطوف نالیوط یغا-شا ندلب زازا لصا نکل یذلیا مت

 یرقو ندلب كجاج الش رونید هبول نالیوط یرفو نداب ءادر :E روند
 كنظفل رازاو یهتآ رد رازا یرلفدن وط یغاشا ندلب و «ادر ما رحا ی رلفدنت وط

 كناز رولک رزاو یک رجو راج رولک رزاو یک هرجاو زاج رولک هرزآ ی
 هنت كمدآرب نوعگنا رونلوا قالطا هبهنن نمارس یدآ افلطم رازاو هیئوکس |

 لهانم اما لاق ردلعتسم هننسانعم تعصعو فافع را زاو زردیا قالطا رازا

 روللوا قالطا هتسهجوز كنيشک و رازالا فیفع وه لاق و فاقعلا یا رازالا

 یراقدضاچ نوجا قغاص ینویق یثید رونلوا قالطا هنویق یشیدو یک سابل ا
 هدننزو رم ( ر "را )هیار نوکس راررغاچ وید رازا رازا هکرولوا هباکح ندوص |

 قعوط رازا هدننزو لاعتفا ( را رتیالا ) یک فلمو فال روند هرازا یتدوب ۱

 هاجدقو ءاتلا ف ةزمهلا ماغداب رز لقنالو هسلاذا رازالب ررتیا لاقي رد هتساتعم

1 



 یر ماللإ ف ا اب كىلۇم کد را ےک لک رشآ یا اب کو |
 جد افرعد هلغل وا لاح عوج لرورحم و ایا بول وا مهف یسالوا لیعتسم 1

 لوقت رونلوا لامعتسا هتسانعم یسهریو هدننزو هج رف ( ةرخالا ) یدنلوا لامعتسا

 هکر ون واقالطا هنج اغا امرخ لوثهدنزو حابصم ( را ) ةرظن یا ةرخاب هتعب _

 قببتراص اذا را» لع لاش هلوا رولاف ردق هنب رک وص كپسکو كشيق یسهویم
 هدلب رب هدنتلایا ناتسهد هدناربا هدننزو كنآ ( رخآ ) ماصلاواتدلا رخآ ىلا اوج |ا

 (ردالا) رددار وا لصفلا نا دجا نسابعو دجا ن..لیعفتسا ندناور مالعا ردیدآ

 تروع ء؟ ولید همدآ نالواالتم هنلع هردا هدنن زور ودغم ) رودالاو) هدننزو مدآ

 كنهباخ رلقسرغب بولترب یرد یک راز هجا نالوا هدنفوح كنبرد نتب لیق هدنرب

 رعت قاشط هد هدیکرت رولوا شمرابق بوشیش یک هغوق یسهیصخ هلکشا هنباق

 هکر ونید دیسک لوس لوق لع رول وا ثداح ندفرط لوص نامه رو نم قتفو رولل وا

 قتفنبنموهو رودام وردآ لجر لاقب هلوا شابا تباصا قتف هدنر كنب هیصخ

 یدحاق قتف هبیصی نمو ارسیالاهبناج نم الا قتفنیالو هنفص قهبصق عقیف هقافص
 لجرلاردا لاقب هنسانعم قلوا قاشط هند مدآرب ردردصم رلتعف ( ردالا ) هییصخ
 هفلقاشط هد ردعسا هلی كنه ( ةردالا ) ردآ راص اذا عیارلا بابلا نم اردا

 قالطا هیدیصخ لوش هدننزو ءارج ( ءاردالا ) ردریاج هدولاعف هدنوو رونید
 قتف الب دی یا ءاردا هیصخ لاش هلوا دوس یقرهیلوا یرنا قتف هک روثوا

 ریدأم موق لاقش ردیعح لردآ هلی كنم مه ) رد الا ) ردیعح درودأم ) ریدألا )

 رهش ندهیمور روهشو ردیمجا مسا هدم كنهمجج» لاذو كنمرمه ( راذ ۱) ردا یا

 سفاس رهت هل رغا دم ندلوا ی رشت رولوا روک ترا گرد
 هبادلا رالاق رد هنسانعم تعروس راوط هبدیدهت كنارو یعق كنهنمه ( رالا ) رولوا
 هد رط اذا االف را لاق رد هنسانعم كلبا دیو د رطو اهقاس ادا لوالا بابلانم ارا

 لاهساو اعهاج اذا اهرا لاقي ردندفاطل كلبا را یکرا ردهنسانعم كليا عاجو
 حراشس هطقسا و هامر اذا طسلا را لاق ردهنسانعم قم رقج بوروس كرو هلیبس

 شتآراو دقوا :هطاقسا نالوا باوض ردع یار ا
 هغیف ولنکی کروند هغوبح لوش راو اهدقوآ اذا راتلا را لاقن ردهنسانعم ا

 هرکصندقدروا هریردق هجلوا عالم قارطاو هلازا یرلنکیو بولیرایوق ندنجاغآ |[

 كنهقات نالتف ندنلوبق حاقل یجر ی او رلرکا زوط هننرزوا بودالصا هلاوص |

 یسالک راو هاب مک كنه رود جد رارا اک او رردا اود لا لاخ دا هود ۱ ۱

 (هوالا ) ادالاورالا اب لعف اذا آرا ةقالارا لاش رولوا زدصم ندروب رم یاس ۲
raa.ی هر هه هر سر ته سس جت  
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 rT و فيفا و دیدشت هدرلن و و هدننزو ممط۰ لح زا : ی

 "نا رخالا ردیلباقم همداق ردبا داتسا زا بک ار هکر وند هثشاف درآ رس ندر

 قالطا هب له ییا نالوا هدنباچ یرلثایوا كلاویح ولهم ترد هلیس هینپ هر
 اذک هلوا لاقب ردیلباقم لوا هک رد هنسانعم وص هدننزو رخاف ( رشالا ) روئلوا

 لوایطل رخ آ هروک هسا هد راسب ثاذل وم مه رخ نع ءاج لاشو اذک هرخآو

 ایر اوو ردع وض وم هثیا دب یک لوا هک هت ردع وض وم هنيا ردع«ا یباقم"

 بئاف رخآو هلاه رونید هرخآ هدنانوم ردلعاف مما هرزوا بسن ندنسهفیص اروا

 هد رضا ضضض ندنوب بئاغلا یارخالا هلادعبا لافی روتلوا لامتسا هداف |
 تفص هک روتوا قالطا هاقبلاراد هرخآو ردین م كرخآ باھ ( : رخالا ) رذاعد

 اکو رول وا ربع ند هیات 1E ا اید راد 5 رد هيلا اف دام ردهلاغ |

 و سس سس ی سس

 [ دنا الا ةرخالا ىف مهل سل ] لاعت هلوف ىف اک روضلوا كرت یظفل راد کرولوآ
 بالا [ ريخ ةرخالا رادلاو ] ىلاعت هلوق هنمو رووا رک ذ قرهلوا فوصوم اکو

 ريما( رمخالا ) ) وب د نون ةرخآ كنا هدر كحد مدلک هدهعقد یصکیااکسرلب عو

 ك روتلوالامعتسا هد هتنام بئافو ردیلب اقملوا ی دوب هدننزو

 زکذیساک رول واقالطا هنسه کصالا كئرش رهو نویههبدل وا ی

 ییا ردیفدایم رکید هدیس اف هک ردهنسانعم رق هليحف كلاخو یدم كيم به ( رخالا])

 یئ كنءرمه رولک رخاو هوو واو رولک نورخاییج ردب رب لوا هلتبسن هنیرپ كن هتسن
 ثایرخا هدنعج هللاهزونید :ارخاو هيم كل هزه روید یرخا هدنننؤم هیصف كناخو
 لعفا یظفل رخآ هکرید ح راشهیحف كناخو یم كنءزمه روند رخا كاذک روتید
 لامتسا هنسانعم ریغ هدعع بولواهنسانعم ارخ ادشا لصالاق ردلیضف لعفا هدنزو

 هدناب ییعج و یتیل ودعم هدهیفاک ح ورشرد یرخاو رخا عج هک ی ظفل رخاو ید وا

 وید رولک رخآ جید ك رک ذم هرزوا روک ذم هخو ف و« ردهطوس هریذک تاک

 یلطت ی ی مایا نم ةدعف ] كرلضعب هلتهج وب ردشابا عسر

 هک هنسانعم مدلکاکس هد ه عقد ی ۳۹ کیا زرد نم +۱ كتا رلب یعو رولوا لئاطال

 شن هک هما راد یک هرخآ یرخا و یدنلوا رکذ هکر د یانعموب ید نیت ةرخا

 ادا ږد نونلایرخا لعفا الو یلایلا یرخا هلعفاال راب عو روش وا قالطا رد هينا
 ناکنم نعپ موقلا یرخا ءاج نولوقیو ردهدننکبس رهدلارخا ىلا راردیا دارم یتسانعم

 كلوزمه و هلناعف ( ةرخالا ) مهرخاوا ق یا مبنای را یف ءاج نولوق و مهرخآ یف
 كلذک هلنیتعض ( رخالاو ) یدنلوا رکذ هک هت هدننزو ریما ( رعخالاو ) رد زاج هلن

 كنهزمه ( ایرخالاو) هیددشت ثایو یرک كارو كەز ( ایرخالاو ) یدنل وا ر < ا

 ثكئيش .هیعومجم هلدم كنه مه ( ایرخالاو ) هلیرسک كنارو كمر ( ایرخالاو )هيم

 هدر 3
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 هرحومو ردموسرم یدورو ید هدحایصم اعتاو یدلیا عابنا هرانآ ید فلوم ۱ ۱

 هک رد هتسانعم كم ردتا عینش لعف هلترجا هتسودنک نوبأم صخشو تروع هرجاف
 اهسفن تحابا اذا ةرجأوم ةأرملا ترجآ لاش ردنرابع ندکمرو هیارک یتربدو ج رف
 یرحاف هرجا لوق رد هشب رلانعم قائوط دنا راد ق٤ وط دارا هللرحاو رحاب

 هدیسراف دعما هک روند هبارک هلی كنمربه ( رجالا ) یریخآ راص یا ةرحأوم
 لاعتفا ( راجیالا ) روش وا ریبعت یرت قایا رو رک قایا عده رسا یون فرد
 قدصتاذا اراعیا نالفر ها لاش رد هنسانعم ابا قدصت 4 ہلط باولو رحا هدننزو

 یا [اورحاو اورخداو اولک یاضالا ق ] ثیدما هنم و ح راشلا لاق رحالا تلطو ۱

 ردذوخأم ندرجاو اریز ردلکد زناچ اورحا هلماغدا هدنو و رحالل نیلاط اوفدصت
 ږد هنسانعم قت وط هغلداغرا هلترحا یهسکرب ( راجتسالا ) ردلکد نوخأم ندهراش _

 هداغرا نالیئوط هل رجا هدننزو رعما ( رجالا )ارا هنذما یا هترحأتسا لوقت
 هنسانعم ےطس رونید هماط هلیسهدش كيجو یرسک كنمزمه ( راجالا ) روتید
 رولک ربجاا یعج ردتغل د راجا هلون هک هثن رولک هرجاجاو ریجاجا یعجب
 هتداع یا ازک با اربجا لاق ردهنسانعم تداعو بأد هدننزو یصیصخ ( یربحالا )

 هدننزو روبص ( روجالاو ) هلا هیت یای ( روجایلاو ) هدننزو لوعاف ( روچالا )
 ( رجالاو ) هدننزو رجاه ( رجالاو ) هلی كيجو یدم كنمزمه ( رجالاو )
 رجآ یعومجب هایراهعض كنار و مج و یدم كمر ( نورجالاو) هدشزو بحاص
 یوو روند هدیمزک هلیددسشن كنارو ی كيجو یدم كنهربه هکر دهتسانعم
 ما هلسیحف كيجو یدم كنمزمه ( رجآ ) ردرلب رعم یسداف روک آ ینعپ ردرلپ رعم
 هکر ید ح راش ردهفو رعم هلا رحاه هک ه تن ردیعا مالسلا هیلعو انس ىلع لیععما

 حضوم کیا هددادغ هلم” كيجو یدم كني به ( رحآ برد ) ردلدبم نداه هزه

 ورلپا هلی هکر دیدض تكنظفل مدق هلي كهمعجم یاخو كن زه ( رخالا ) رديمسا

 ثئیش رهو عرب ا امدق یضم لاق رده س انعم ورک ر +۱ هلغلوأ هلسانعم

 ارخا بوثلا قش لاش ردلعتسم من اتعم فخ و هسک او رکذیساک رونید هنک وص

 هدشزو لیعفت ( ریسخاتلاو ) هدننزو لعفت ( رخأتلا) فلخ نم یارخا نهو
 رخأتساورخاو لجرلا رخأت لاقب رد هنسانعم قلاق هیوریک و كفلو رک (راختسالاو )

 هنرخا لوقت هنسانعم قموق هورک و كوريك رولوا یدعتم ربخأتو مدقا دض ٠

 قالطا هنسوریک كئيشرب هدننزو هنسحم ( ةرخولاو ) ( ةرخالا ) رخأتف اربخأت
 روئوا قالطا نیعلا ةرخّومو نیعلا ةرخآ هنغوریوق دزوک هکرذتدانعمو روئلوا ۱

 لسیقالاب اهرخژع لاقیو ظاعللا یلواع یا اهنرخومو هنیع ةرخاب ىلا رظن لوقت |[
 هدننزو مظعم لحرلا رخّومو لحرلا رخآو لحرلا :رخآو لیلق اذهو حراشلا لاق |



 رونلوا رعت ن اک کرونوا قالطا هیهقا نالیریو هبهحوکنم هدنساقم خاک

7 0 E a ۱ 
 ۱ ۲ باقم ىلع همام هرجاو رجا هروک هنا هدراسب كفلم رولک رابآو روجا ۱
 باو ثرجا نکل نوتسلوا یورغا رکو یوی رک روید هباوت نالوا دناع |

 نالوا دف نم یر هدام ترحاو رسا ۲ یدل وا صاخ هدو رتا رحا و هد وسپد

 دئع ربغو دفعه نم ءاز و روثوا قالطا هع نالوا یراپ هنسا رم دقع كاذک

 ترجاو رحا نکل روث وا قالطا هدهراشو عفا كلذك روش وا قالطا هالوا

 یهتآ روس وا هبانک ندس کد ره هلا رحا هک رولوا اکو رد ص وص هعفا

 هرجا لا  هنسائعم كليا تافاکم نسح هدنلباقم ىلع هماع رولوا زدسم رجاو أ
 ا اا مانکی و نت کد رجا و هارج ادایالا و لوالا بابا نم 8
 هنموح راشلا لاق ینبم هنغیدلوا مزلتسم ائداع ییازج نسحو رجا روئوا لایعتسا ۱

 نعي هرهم رجا و نسا رک ذلاوه لیف بالا [ ایدلا ف هرجا هان آو ] لاعت لوق

۳ 

 ىلع یرجا اهلم یا ( عج ینا ینرجات نا یلع ) یاعت هلوق هنمو ساسالا ق لاق

 رجا و روهلا نع ةبانک [ نهروجا نهوتآو ] ىلاعت هلوقو رهلا ديرب جو لا
 ینیدلاف لهدقعو یرک !كپک قص هدند هدننزو دوعق روحاو هدننزو باتک راچاو
 لوالا بابلا نم اروجاو اراجاو ارجا مظعلارجا لاق ردهنسانعم قاوکوا هدلاح
 رد هنسانعم قلوکوا بوراص هرزوا روم هجو ییک قنصو مع ىلع اب اذا

 كمریو هارک هرجا یهنسنرب رجاو مع ىلع هنربج یا مظعلا ترجا لوقت

 قلوا لصاح ارحو باوثو هارکا اذا ارجا كولما رجا لاقب رد هنسانعم
 هرحا اوراصف اولام اذا لوعغملا «انب ىلع هدالوا ف نالف رحا لاش رد هنسانعم

 وضع قنص و ارجا هلاولاکف اوئام اذا هدلو نالف رجا ساسالا ق لاقو هباوئو ]|
 ( هراجالا ) تربج اذا لوهعا ءانب ىلع هدب ترجا لاقل ردهتسانعم قلراص
 ددسا هک روند هیازج نالیریو لباقم لع یک رجا هلیئالث "تاکرح كنمزمهآ
 لاقب ردهنسانعم كمريو ازج و ضوع ههماع یندو لمك كنه ( راجمالا )
 كولملارجا لاقن ردهنساتعمكمربو هبارک ییهنسنربو هازج اذا ارام هرج و هرجآ
 تمرود هنغآ هغاررم هکردشفل هدنلاعفا رج و نالوا یواو راجاو «آرک اذا
 ( :رجاولا ) هيف ق هنعط یا هرجوا ینمع اراجما مرا هرجا لاق رداع

 ةرحأوم كولنملا رحآ لاش رد هنسانعم ثمر و هما رک یثیشرب ید وا هدنزو هعافم ۱

 رجوعوهو اهترجأتساف هراد نالف یرجا هدساسایرشحمز هکر د حراش هآرکا اذا |

 یذلا اغناو لعفا نکلو لعاف ىلع اذه رجا سیو جف ًاطخ هنافرجوم لقتالو |

 هدروبزمیانعم هلیئرابع همواعو هرهاشكاوقک ةرجؤم ريج الارجا كاوق لعاف وه |
 هلغاوار وام یدورو ند هعا ضعب راسو عاطف نبا نکل ردشایا هطخع یءرحوم
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 روکذم هجو مدلپا يدق هل اعف| هلج هاب ا رای و ۳ ها و E اعف ڭا |

 رد هنسانعم مدقم و لبق هداروب هلغل وا ذوخ ام ندنسانعم مدقنو لصف ا ا

 ردلعاف مسا تک دوم اما ۳ ءدلو ا لاو رد هنن رثانعم مدقم راو راو هرا كاذک

 لاح و ردهتسانعم روم ندلاعفا ۰ نک هرز وا ت تاعفاو تلعف دوخاب ردهرز وا بسن

 ردض وع ندف و ذحم ودوار یسهک ءادو رد هنسانعم م زاع 17 دوخت رد وصنم ا

 تیفرظ یرارناسو ردهدنکبس اذه لعشال نآ اذه لعفا هکزارید الاما اذه لعفا کت ||

 راسو یرهوج هدنزو هک رونلوا قالطا هملف لوش ( روثألا ) ردراب وصتم هرزوا ۱
 ندرومد یشد قرص لوف لع هل وا ناشنو ربا او هنکلربتعم و لوبقم هل وڪ :

 فاس لاش هوا لومم كنس هفئاط نج دوخاب هلوا شل نددالو یو | 1
 هع یذلاوه وا رکذ دی لبح هب رفس و ٹي ا دن لد هنتمو ارا ده نک اذا رونام ۱

 ) زاشالا ۱ راف رک ذ دو قید ق رونا تن هنع هلا یر لع لوقو نا

 هرانحا ادا اراشا | لاش د رخ ین اا كلبا راتخا یی هنسن ر هاب رسک كرش

 راتخا و لضقت راشا ندنآ هلغل وا راعت بم هنسانعم لصف هرز وا روڪ ذم هحو ۱

 رک رد هنسانعم قات یردو عبا هب هنس رب ییدنسن رب راثاو ردشل وا بعشنم هنن را زعم

 ( رووا ) هایا هعبنا اذا اذكب اذك را لاش ردذوخأم ندرتا نالوا هنساتعم زا

 رترروآ اغ٤ هننابط كنهود ۲۱ هند هک رونید هب ییلغادرومد لوس هدنز و روفصع

 :ظاض» هکردهتسانعم زاولح روئوت و هلوا مولع ىر هلکت:آ هدقدلوا 6 0

 یعکغاو یسیعک: قللوق رولوا ربسبعت یغاشوا لوق روند هنیراکشهدخ بستعو
 نالوا هنسانعمزبا ردیسهلوقم یرلذاسب یک رکو یراشواچ هناسرتو یرلکنهرس یشاب

 ردفدارم هدلوا یانعم هلا رول هدشنزو هسنکم ( ةرثثلا ) ردفیصتم ندرتا

 هدن آ هلا رارتخاو صیصخ هنسفن یدنک بویمریو هراس ییشرب ۲( راتتسالا )
 هسش هب صخو هب دبتسا اذا یشاپ رتاثسا لاقب ردهنسانعم قلوا د رفتمو دبتسم

 وجم یار ترفغم هدنفح بودبا تافو مدآ لوا رارید نالفت هللا رثأتسا راب عو

 افطص او رارتخا یرولا نبب یلاغت قح هک ایوکیدآ لوا ردهیانکوو و هسلوالومام و

 ریهاشم هکر دنقل كنهسک مان لغت دوسا ( رانالاوذ ) ردلأفت هتکپدلیا د رفتم هللا
 ردا ظفح یوه سک ره هدک دایا وعه یوقرب هلغاوا ر هام كي هدوعه راک

 هن راعشا كنا رعش راس دوخای یدیا ردا اشاو كرت ران آ هک ایوک هدموق لوا هلغلوا
 هيد هس ران آ تك السا بم هرات آ كعاس یا یراعشا كرو نم تست |

 ری رهثا ردندلاجر "یاسا هدنزو ریز ( ربثالا ) یدنلوا بیقلت را |

 ردیخس شالا دیعس وبا ریثا نب ليج نب ةريفم و رد فوڪ بیبط ینوکسلاو ۱
 ىج روند هیارجو ضوع نالوا یلبایقم لع كبماع هدننزو رجز ( رجالا ) ۱

DDS ge نت 
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 1 ؛دلوا رکذ هک هل روند هزیا EES ۲ هات |
 ۰ .OT هدکدلزوس ب ولیدب را یاب ۰ رگ هکر وتب ةة الخ كفا قاص

 ره ( رالا ( ردتغل هد لی ڭڭ ربه دوو رد ین هترسانم هوش ردت رابع ندغاب

 زیره ردن ص هدیسنکیا گە دزو فک ( دا ) هدنزو رگ ِث كاثو یف |

 یدنکس ناه بو دا غیرد ند راذآ یی راپا سا ل هئس ءایشا هرزوا یہاقفرو |

 0 نالوا م۔ا ندرانیاسا رلا و و رولبد هيك نالوا ردا راتخا نوه ۱

 هئسح هایعا هست راتجت ىن هباعاا ىلع راخت ر یارئاو را ۳ لاق ر درا ۱

 7 ھ ) جاو کد يش اک ھی TIR الا و هتاف ) ةرالا )

 هثسن رپ رد رلععا ردندراتبسا هکندهروک ذم تفص هدنلزو یسح ( یرالاو) |
 نوکیس ] ثیدطا كلمو حراشلا لاق روند ةا یارا دبتسمو لقنسم هد وسص» ۳ ۹

 لاو هریغ نود نم یشلاپ د فتا رابیاسالاو شعب ىع مکسعب راپ یا [ هده

 ةرملا مب ( ةرئالا) [ اهلاو ربصاف هرنا ىدعب نوفنتس مکناراصن الل لق ] ةيابلاق لا
 ا یھب عا هنادارا اطعا اذآ اراثا ارون زآنم مسا هاثاو
 ید نو بس 1 تیدخا قو ساس الا یف لاقو *یشلاب دا رفت الا راتنسالا و یا نم

 هنس هيقب لع نالوا لوقتمو رونأم هلاف هرثا و ئفلاب روا اما ر انت یا [ درب ۲ 9

 (:رثألاو ) هلیحف كناو كيم ( ةرثأ لا ) یدلوا رکد گم یک رول وا اا £
 قالطا هن راکدای ةرعفم و ةمركم نالوا ثزاوتم ندفالسا یک هرئا هلیم كنا 8

 اهرخافمو اهمراکم یا برعلا رام نولوقب هدننزو رخافم رولک رثأم یج روتلوا
 هکروتل وا قالطا هنسدیقب لع یکه رثا هدننزو باح ( ةدانالا ) ابنع رکدنو روت ىلا |

 [ إم نم ةرائاوا ] للاعت هلوف هنم و ح راشلا لاق رولاف قاب یربا ھتباتکو تیاور أ ۱

 هریفو ( ةربثالا ) نيلو الا مولع نم مکلع تیق اع نه هیق وا یواضیلا لاق هب الا :

 ةي اد لاق رونلوا قالطا هب هب اد نالوا مطع یزیا كنغایآ نکررو هد رب هدنزو

 لاق ثیدجو را هدننزو لعاف ( رئالا ) اهرفاع ضرالا ىف رئالا هیطع یا :ربثا |

 ندرما لوا یک رام تسا هرزوا فانا یتسح " یتو روند ةمدآ ندا .تیاور و 9

 لعرثأتسی ناک اذا رثا لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ ندا صیص هتشفن يدنک ۸

 مدشو لضف هبا هقالع وب هراو ردلعاف ندهروب نم ربا ارا تاد رقم ىف اک هباختا ۱

 روال وا لاعتسا هتسانعم مدقمقر هلوا لیک ناو لخا ربا را سد رداع ته هن لاتعم ۱

 ةنز ىلع ربئالاو لعافلا ةينب ىلع امهالک ربثا یذرتا و اما رثآ كلذ لعف مهلوق هنمو |

 یذ راو ةرثالا ىف ةزمهلا مضب یئا ىذ ةرباو ربثا یذ ةربئاو ربثا ىذ لو او ريمالا
 را و رتالا ق تافل نيريثا ید رئاو دشنلا هفیص نیرعئالاو :رمهلا سكب نيرا |

 | یعب | یتعب یش لک لوا ییعع اهلك لعاقلا 7 هغیص ىلع امهالک نیدب ید رب 1و سا
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  1لاقت رولوا ا لع هیش لد اش روما یآ هکر دهنسانعم ایا مع هلیش رط

 رکذ یتسانم رولوا قالطا هناشن و تمالع رثاو غ رفت هلو مع اذا مالا ىلع را

 هدننزو لعفت ( رتاتلاو ( هدننز و لاعتوا ) زات الا ( ید وا  N: 4تكمدآ نددڪ

 لیعفت ( ریثأتلا ( هرتا عب اذ اذا او اب الف رشا لاش رد هنتسانعم قعوا هن زا

 ارا هيف كرب اذا | رشت هيف ۳ 5 لاش رد هنسانعم قم و نا شد و ربا هد هنسن رب هدننزو

 ریثأت همدآ زوس رپ تلذک ربثأت نالوا هدنسانعم كلشیاو كغا رب هد هب رڪ مق الثم
 هفاسم هد رالو روداد هرلتمالع ردپعج كرتا ) را الا ( ردبعشرم ندانعم و كلنا

 كره هدنزو سا ) رالا ( رد هلت سانم و قالطا هلایما و مالعا نالوا یتامالع

 نسحا ام لاقت ردقح هل وا ییدوح شال E هنن ره وح لرلف ردتغل هد ل سیک

 هلی كنمیمه هرتاو هدننزو هباتک هراناو راو رولک رولا یج هدنرف یا فیسلا ربا

 ثیدلار ا لاق هنسانعم كلیا تیاورو لقن ثیدح و مالکرب ندمدآرب رارولوا ردصم
 هراناو وا لص الا ف هاورو دلش اذآ لوالاو یاثلا بابلا نم ةرباو رانا و ارا دم

 سما ربا و رولوا و هنن را تك دم د وخای كشدح هک ای وک هلغل وا هنساعم ربا ع

 ردندنسانعم رثا عبث یخدو ردلعتسم هنسانعم قا قوح هبهفا هودووغو هدننزو

 رد هتسانعم كليا ماركا همدآربو ةقانلا بارمض نم رثک | اذا ارثا لعفلا را لاقي
 ( ربئالا ) همرکا اذا هرنا لاقق ردذوخأم نده آ رام نالوا هتستانفف هرم

 هتسود صلاخو روید هني رهوح نالوا هدنز و نرلف ید و یک یا کف كنم ریه

 نالوا هنسانعم نمسلا هصالخ وو ناسا نم یا یرثا وه لاق رونلوا قالطا

 یش لاقب رونلوا رک ذ عابنا هنظفل ریثک رثا هک رولوا هاکو ردذوخأم ندیآ را

 يدنلوا رک ذ هک هتن ردردصم هلی كنمرمه ( ةرثالا ) ریش ریثک لاق اک ربثا ریثک
 نالوا ثراوتم ندفالسا و رک ذیس اک یک را هلاحف رولوا مسا ندراذیتسا هرثاو

 ندفلسو هثراوتم ةمركم یا ةرتا هلدالف لاق هلیتتسانم هیشب رونلوا قالطا هتم رکم
 رولاق قاب یرنا هلشاتکو تیاور هک رونلوا قالطا هتسهیش ع نالوا لوقنمو روئام

 روللوا قالطا هفلتیفو نیلوالا نع ابنورتأی هنم ةيش یا علا نم ةربا ىلع مه لاق
 هب هياط رم ريغ تلاحو یتبم هنغیدلاق قاب هد هنسلا نامز قوح یدش هنسانعم پدح

 لاق ردعسا ندیئآ راتیتسا نالوا هتسانعم سفنلل صاصتخا یدو رووا قالطا

 هدنرپ ه رکصندقدل وکو ا هراپ هدند هلیعض كمزمه ( رتالا ) هضم ربغ لاح یا ها هل

 رول وا قالطا هقنورو باتو بآ نالوا هدناسنا هرهحو رونید هاش و ربا نالف

 هدرلیعص كنات هدانعم ییا وو ردع رفتم نداظفل یرکدخا قالطا هنب رهوح نیلق

 هکر دیدآ اغ هنوکرب راو هقنورو هوام یا ههحو رثا نسحاام لاق ردهدزیابز

 لوا بوروص یزیا هدقدلوا باغ هود رولیصاب هن زوب ما كاع ك ءود

| 
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 1 ۳ د هنسمانعم قمزاف نو راباو ردبعشم 3 ذاخا هفلوا نیم لاوسوو
 ۵ | رب اا رباو ردیدآ وص ر هدنزو 3 ) ربا ) اهرفح اذا ربا رتا لاق !

 ۱ 1 ر دن داسا 2 فوعو ربا ن دیه و ردد دبع ءاللا ن ربا

 ردیدآ قلموق ر 6 ردنفل هدنلنال رپ هيه كمه ( نیرا ) رد4یفر ریا ون

 ( باعالا راپآ ) ردیدآ اضقرب ندلاطف طصاو رهے هدم كنم مه ( راالا ) |
 ادا ند اغا مود هد زو هنکم ) هربا ( رد,دآ عضوم رب هد ديف ها جا

 ( رویال )یدئوارکذ هک هتر ولو اقالط اهب هيو روث واقالطا هخ اش ناقج بو روس
 قالطا همدآ شاوا ممله هلثهمنرب هلتبسامو روند هشقوص برقعو هشلریدنوب هنکیآ

 ىنفل ايف ییدق مین٤ یا ییدق دوبأب تسل ] ههجو هلا مرک لع لوف هنوروئوا |
 روا نه تسل یا هثلشلا ءاثلاب یورو [ دان یو رب مالسلاو ةولسلا هيلع ىلا

 هيلع هللالوسر دنا جو زن الا ] ههجو هللا مرک ىلعل ليف هیام)اق لاق ملا هع ۷

 ( رورتالا ) [ ید قرو اب تسلو ءاضيب الو ءارغص ىلام لاقف مالسلاو :ولصلا 1

 ( ربتأتلا ) کذدپس اک ر دنفل هدنظفل رورون هلی وکس كت هی و یا و یم كنده

 رولوا رببعت قمروف ییای ردکمروکپ هلج هباب هکر د هنسانعم ریتوت هدننزو لیعفت
 كي» زه ( دارتا ) ردهلدبم ندواو هره | رتو اهرب و ین: ارتأت سوقلا ر | لاق

 هدنرب كنهنسن و هلیحف كب هثلثم یالو كن مه ( الا ) ردهدلبر هدناتسک ر عت

 رولک روئآ و راثآ یعجج ابتیق یا رادلا رثا تیأر لوقت الثم رونید هنسهیش نالق
 هندوجو گنهنسن رب را لصا.هرزوا یاب كح راد رده اه یدحاو رد سنج و و

 هلتبسانمر رب و پول وا قالطا هنسهیقب هلتبسانم لوا ردعوضوم هبهنسن ندا تلالد
 هک ردهم هنسانعم ثیدحو رمخ ربا و یهتنا ردشلوا ع رفتم ندنآ ناعم راس
 قالطا را هتنسو ثیدح ربخا یا ربالا هنم تعع لوش ردهیقش ندهنع لوقنم
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 دبع نب نیسح ندنیدحم ةنلاو ثیداا یا رتالا ق كلذ تدحو لوقت ردندانعمو

 هایرمک كنمزهه رثاو راو ردرلبوش اکا ناپ رئالا روصنم نب مرکلا دبعو كيلا
 هدنسانعمدعب و هجهرکص هلتسانمو رووا رعبعت زيا هکرونید هنناشن نالف هدرب كغايا
 ندنآ هدزاسل هبقع ینعب هدعب یا هرئاو نالف رثا ف ج رخ لاقب یدئلوا لا.تسا

 هرزوا یرلهدمهو باحا رولوا ردصم هلنیتحف رثاو رووا رعت هلا قرهصب ینزیا
 کرد هیشانعم كایا رایتخا نوح ا|یمفن یدنکد کلا ییهدوهعم نح ءایڈاینعی راتتسا
 هجا لع لحرلا را لاش ردنرابع ندکلیا اقبتسا یرلهننن لوا نوا یدنک
 ]| هني ةدوهعم ذنح ءایشا هسفل راتخا یا رانیتسالا لعف اذا مبارلا بابلا نم ارا

 ردقج هلوا شلیا اب هل یئآ کردهتسانسم خور یاش :ی روم

 . مرج هصوصخ رب فصاخ بودا كرت ییهراس روماو قفط یا اذک لعفب رثا لاقب | .



 ردليتسف هنسانعم ققوص یمدآ رب هلیس هنر ا اني” نالوا هدنح وا یعروق برقعو

 كليا تیغو لصف یدآربو اهبنذ فرط یا امن رباب تغدلاذا برقعلا ترا لاق /

ESTEE 

 لاش ردلمتسم هنسانعم كلبا كالهو هباتغا اذا انالفربا لاقب ردليعتسه هتسانعم
 هجو ینکاو ینجاغا امرخ یخدوب هدننزو لسیعفت ( رببأتلا ) میکلها اذا موقلاربا
 هربا تعب ارببأت ع رزلاو للاربا لاش ردهتسانعم كليا ۳ هرژوازوگ نم
 رربد نژوس هدیسراف هنسانعم دیدطا سم روند هب هنکیا هل مس كنه ریه ( ةربالا (

 برقعلا ةراو هل رسک كنهریه 19 هل رعف كنابو یسک كنمرمه رولک ربا یمج

 یس هک وا تكناسنا بوق رعلا ةراو روند شی هدیسراف هکر دیس هنکیا ینیدق وص

 الت هدکوا یوارو-هدنلاب یبوارب کدو درک نلف نا
 راقم ندلوق لوق ىلع رونلوا قالطا هنحوا كنلوق كناسنا عارذنا ةرباو رولوا

 قالطا هکبک دردحا نالوا یواس هلیحوا كنهعکلعب بول وا دن یرغوط هنفرط
 ردق هنغومط ند ریکس نانلوا رببعت هج رکا هدنرلغایا مق كنمسق تآ هریاو رووا
 ىج روللوا قالطا هننادف كنجاغا لقمو رونلوا قالطا هرکس نالوا ردع*
 هلیحف كنابو یرسک كنءرمه رولک راو ها وکس كنابو یرمدک كنهزبه رولک تارا
 دیک یا ةرباو ذل هلا لاقي ردمسا روتلوا ریبعت غ وق هک ردلیعتسم هنسانعم هی هراو

 ها هنکیا هدننزو راطع ( راپالا ) ردیسا لرصشرب هییش هنحاغا ربحا هرباو
 یطبق روند یربا هناثص روند هناس هنکیا ناه لوق لع روند هناتص هنکیاو

 هتسانعم ثتوغرب رونلوا قالطا هبه رپ رابا و رداطخ و ن هو كناب هدنو هدننزو

 تاد رغم ردیعسا كنا ود رب ندنسه ودا زوک هدننزو راکلا ا ) رابالا فایسا ۱

 یایوو داو رقاب شعایو نوشروف شما قفص هرزوا ینیدلوا موسرم هد هیط
 ردنک مهرد ستم راب فاص مو نویفاو مه رد ررکس ا ریثک و عو داح ربع ؟یدنه

 ردیح دل وکوا هح رق نالوا هدزوک راردا لابعتسا بودش راق هاب وص مهرد شب

 نادهنکیا ردفرظ یرلقدوق هنکیا هک روند هنعضوم هنکیا هدنزو رم ( را )
 داسفاو هی رو ردندنکم مسا نالوا هبسشم 1ک ربنم و و رونلوا زيپعت

 لاش رولک رام یج هلیاه رد هانعموب ځد هرعم  ردلرعتسم هتسانعم سانلآنب
 هغلموف نوزوا هحاو روند هنسیذآ امرخ و داسفاو یک ود یا ساللاق ربثمو زا هنا

 ندروک ذم یانعم و رو تن ام قلو تیحالص داند ) ا ( رول وا قالطا

 ناتج” هدننزو لماک ( را ) ملص!ذا عبارلا بابلانم اربا "یشاا ربا لاقت دز وام

 ) راس "الا ( ردنداروا یرالا فا ا نيسان م دم ندنی دم ردیدآ 4 رفت هدنتلایا

 تکا د وخاپ ما كنحاغا ام رخ E E ند هسکرب مدآرب هدننزو لاعتفا

 هعرزوا هل ربا دلئس اذا اف زا لاش رد هنسانعم كلا بلط ی
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 لاشهنو روند و ناپ ناپ یک مان و روند هکب رو هلا ادا ینالو یلاص |

 یک یشیود و, هذباره لصالاق رلنوب ہک رید حراث نق یا یژپ رهلا لا یدع
 ا و هدعب بولوا ك رو  nلیحا كيم ( ةذو هلا ) یدش وا

 ممن یه كنیرات مح اهافوا تايه نم هیلع 7 غاب لبلب ناه گر هکر
 ةراناادنع لزب ] وبا نالوا رداص نیبم نرلفح هلوا لزا هدنامز رځآ مالسلا هیلع

 ۱ نترصم نب نئدم ردشلوا عوم* هدنندح [ یئد و رهمق یقغمد قرش :اهلآ ۱

 | بو نالوا یراص قچآ وم هو, هلیسهیب لوعفم مسا مسءو رلبدلبا ریسفن هیناوتع
 شایو هللا واچ هدرز ین هلیاد ره هلکلبا تیاور هلا 44 لاد راشه,و روتپد
 یدابالا نبا لاق نیلحوا نيتةش ىف یا نیندو رهم نیب باما لاق رول وا كعد هماج
 ر د هنسانعم تع سم يصف كباه ( ی ذاملا) نئمه# نیب یا نیتدو رهم نیہا دنعلوقتا

 تدشو رطم تدشو رواد هب دعب مس هقالو رد دظافلا نالوا دراو هرزوا تسنو و

 ( یاذملا ) رح ةدشوذ اذكو رطم ةدشوذ یا یذابهود موب لاق ردهثسانعمرح

 مالکلارثکلا یا یناذبه لجر لاقب روید هبینک مالکلارثک ولزوس قوج هاحف
 اياد یشع لاغ روند هکع رو نوک انوک هرزوا طالتخا بویع رو ههزود ربو

 نامسر روند هکرو فیطاو لزوک هلاحف ( ناذمهلا ) عوف ع ون طالتخا وهو
 نی ماس ن ج ولف نب ناذبه نالوا یسی ابرد هدلب رب هدم ع نازرهو هنسانعم رسا

 كنابو كناه ( ةذنهلا ) ردفراعتم هللا هلمم لاد الاح زیان هللا مالسلا هيلع حون

 هنس وقف قلثر فر هدننزو هزوح (:درهلا) ردد انه یټ رد هنساتەء دیدش سا ززرحف

 لجر ربو ردشوف رب هقشب قرهلوا هفرعم ذوه لوق ىلع ردذوه یسنج عجج روتید
 (یذوهیلا ( ردذاه يج رد ردح“ عوار ) ةذاهلا) رد نخ | لعن ا هماینا تحاص ردیدآ

 ردتفل هدیدوهب

 TE ه ثلا لصف ۰ ۳/7 باب اعم

 امرج فرو هباتک ( ةدابالاو ۳ هدننزو باثک ( رابالاو ) هدننزو رمح ( ربالا )

 ءراباو ارابا وا را ع رزاو لا ربا لاقت ردهنسانعع كلنا حالصا یک او ىح اغا

 هدانو ارز ردشلنآ شیوشت فلؤم هک رد راس همصا اذا یاثا و لوالا بابلانم
 ام رخ تک را نج اغا اه رخ یشید هدال وا سس روند هب هنکیا گردد ام نده را

 لاخ دا هیشید بولا هربارب ندککرا هک ایوک یدنلوالامعتسا هتساتعقمالیشا هلیعلط

 راجشا راسو عزرز هدعب رولاق ههویم هلکلبا حالصا ییامرخ یشید هلتهجوب ردیا
 هنکیا هلکما هکپوک نوجا كالسها راباو راو یهتا یدنلوا لامعتسا هدنحالصا

 "رفاق ةربالا هنعطا اذا بلکلا ربا لاقت ردعوض وم یانعم هکردهنسانعم قمردب و

 >“ برقعو



 "رت "ربتو ادعاذا یان بابلانم اذبه لجرلاذبه لاقب ردهنسانعم كم هایئوکس
 قحوا هلتعرس شوقو یشلاق عرسا اذا لج راذبه لاقب رد هنیسانعم كعرو
 هدننزو لاعتفا ( داتهالا ) ناربطلا ىف ع رسا اذا ربطلا ذبه لاقب ردهنسانعم
 هدنا مطو یشم هدرلن و هدننزو هلعافم ( ةذءاهملاو ) هدننزو ماركا ( ذابهالاو )

 (ذیلا ) روئید هبهقان نالوا كالایو تسج كب ( ةنیاهلا ) ردهنسانعم كليا تعرس
 یهنسنرب هلی كناه ( داذهلاو ) هلنیتعف ( ذذهلاو ) هلدیدشت كلاذو یصذ كناه
 اذاذهو اذذهو اذه هذه لاق رد هنسانعم كسک ی هنسنره لوق لع كعک كياچ
 هنسانعم قموقوا كاچ كیاچو "یش لک عطق وهوا اعیرس هعطق اذا یناثلا بابلانم

 دون هدنزو لاعتفا ( داذتهالا ) هآرقق عننا اذا نآرفلاذه لا ردلمتسم
 ( خاذملاو ) هدننزو روبص ( ذوذهلا ) هذه ىع هذتها لاق رد هنسانعم كمك رلتعرس
 " عاطقیا ذاذهو ذوذه فرس لاق رونید هبهتسن نکسک یک تیاغب هدننزو دادش
 مدقلو قبس هرارناس هلغلوا هدنور تیاغب هک رونلوا قالطا هناویح لوش ذاذهو
 تیاغ یدو هدنزو ثاصح ( ذاهذهلا ) مدقتم قیاسیآ ذاذه لج لا هلوا ردنا

 دیهود نالوا عیرس لوقیلع هیهفاسم نالوا دعبو برصو رد هنسانعم عاطف یچسک

 كلذجتکرب هیوص برق هداروب میرسوا بعص دیعب یا ذاهذه برق لاقب رونید

 ۵ (كيذاذه ) ردهنسانعم عاطف یجسک تیاغب هد راز و دلم كی اه ) ذهلاو ( هدننز و

 ده دم ۱ ذه ردنعضتم یدیک اتو رارکت وثم كل و كيحاعه ردیسهنش كداذه
 ' رد عوض وم صوص باب نوعا ران و هد رهمو ردکع د عطف لعد ایعطق ق۶

 هل ند ع رنو و ی كندعسو كيلو كيحاعهو كيذاذهو كیانحو كبلاو

 یرلکدز وک ره هک ونید هر هک لوش رف كناه ( ذهاذهلا ) ردشلوا رداص هل را هیت

 ردن دناقلعتم و عاسا كرل 1 دوخأب زدند ران 1 هدوب عب مهمد> نوا معماذه هے

BEEند طفل اذه نالوا تراشا مساوب و ردرلقجهلوا یسهلوقم ةاشوو ةاعس  
A ETTو هدا وم ) ةدیا رهلا ۱ رد نیم هنن رک دليا هوقن قوح یه رول نح  

 هنس هم وق كن هدست آ رد رلتس رب شن آ یشیضعب الاحو یعوج هدفلس هک كنم وق دنه

 د وحی هنساصع لوق لع هرادسک ندا تور ینامهمو روما بول وا ندنمادخ عل

۰ ۰ ۳ ct / مد ۰ E 
  ۱1ید هم روند ةا ید همادح دا کلا هد ر هدکشن ۱ دوخاپ هنسالع

 صوصحم هاود هدننزو هح ردد ) ةذب رهلا ) ردس روم د ره ول و هدنب زو حرز رد دب ره

 لوتلع بیخو رولوا هجئاوب ندشیورو یرلکدید بېخ هک روند هک روب هنوکرب |[
 ها مص كفلاو هسک كنابو كناه ) یذن رهلا ( ردشب ورو یرلک دید کیل دروق 1
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 ٠ |[ (ددولا ) یشا میمن,یا داوذو لجرا لاقب رونق همدآ نالوا رروپ بت ریت |
 1 ًاطبا اذا اذرو ذر ,O ذرو لاقي رد هسانعم قشئاپواو .كمکوک هد زو دهو

 هذقب هذثو لاقي رد هنسانعم قمروا كب هد هرکس كفاقو ىف كواو ( ذقولا ) | 3

  هئوم بول وا هدوسرف یماسعا كورم هک ږد ج داشا د دیس هیت اذا اذفو ۶

 هنسسانعم قلاچ هرب ییهسکرو ینا ردفجهلوا قمروا هدنسهجرد قلوا قرش
 لافب ردلهنسم هنسانعم كلبا نکاسو یفاویو هعرص اذا هذفو لاقب ردلعتسم ا
 اذا هذفو لاقي ررلمنسم هنسانعم قوا بلاغ همدآ رو هتکس اذا عرولاو زا هذقو |

 لاقب ردلیهتسم هنسانعم كلما كرت بوفارب قرهلوا لیلعو هتسخ یدسکرو هل |
 قرهلوا برج هلجاغآ ( ةذوقولاو ) هدننزو ربما ( ذیقولا ) البلع هک رت اذا هدنو 3 4

 ةهذوفومو ذيقو :اش لاق ىديا ندناعفا هیلهاج هک رووا قالطا «ویف ناثوا لتق 1

 هر ذیفوو ردیواسم و ثبات هلغلوا لؤوعفم ی لیعف بشخاب تلتق یا, | ا

 ا یا ذیفو لجر لاش رول وا قالطا همدآ لی ذلو "یطب و رد هنسأانعم میمص شفلاچ ۱

 هنسهچرد .لجولوا ندنشرم تدش هک رول وا .قالطا هبهتسخ ..لوشو لق "یطب
 ندوب ( ذزفولا ) ت تولا ىلع فرشلا را ذيدكلا یا ذیقو ضبرم لاق هوا شمراو

  ضرلادیدشیا ذوفومضییح لاش رول وا قالطا هبهتسخ شمراو هنسهبنم لول وا

 كمك بوقارب قرهلوا لیلع مدآرب یخد و هلک كنء مه ( ( داقالا ) تولا لع فرم"

 قالطا هب هقا لوش هدننزو هبظ ( :ذقولا ) الیلع هکرتاذا هذقوا لاق رد هنسانعم
 دلکلیا رأت هنشهم راپا یرلقدراص یتسهم نوجعا كما یدلو ینعی رارمص هکر ونلوا

 داقچزآ یدوس هلغلوا كو كب سهم نکل بوما يدلو لوق ىلع هوا شمردنلهرپ
 رونید,هبهقان شلژا ثداح تلع هدنسهع ندقنروا هلیشابو نيكکچ كيندنقيدلوا
 ج رخ الو اهدلو اهعضرب یتلاوا اهفالعاق رارضلا رتادق تناک اذا .ةذقوم دقان لاق

  هدندزو لازم ( ذقولا ) ءاد هلاهذخأيو كاذ اهذقویف ع لآ مظعلارزنالا اهل
 قحهلوا و اتم تناغب هدقدنل وا برس دارم هک.روتلوا قالطا هرب چوا نالوا هدندب

 ىلع برم ساسالاق لاق یک یشاب زوماو كلسریدو زیدو قوبط ردقحهلوا رپ
 | قفرلاو تبکر او بمکلاک برنا اهیلع دتشب یتلا عضاولا یهو هذقاومنم ذقوم
 | چ نشاط جربلاق نتفشود هیت دواو( نواز نولک ارم یجت کات ۱

 كیرون كباچ هلیئوکس كمالو ىخف كواو ( ذلولا ) ردهذیقو ید رغم زوران

 0 تیاچو یشلاق:ع رسا ادا الو ذلی لجرلاذلو لاقي ردهنساتعم ۱ 3
 ا کد هکردهنینانعم ذالم هدننزو ذادش,( ذالولا ) اعیسم كلرح ادا لجرلاذلو لاقي لا ٠

 هغلقا نالوا فابصو صاخ كب هيلوكس كيمو یحف كواور ( ةذمولا ) یدننوا ا[

 ۱ او يه اع دلا ۲ ا اب ا ون ایک رک دداا
 صحت تست

Tamےس ی یو ےک ےس وور وسد ی جوی و ا ی  

4 ۰ 



N 0 DI 

 هتشباتعم دفق رود هی رک هدنزو دجا (ذقالا )قوا کف هدتسدام دلش قا
 ) عاجرسا و صيلع هركصندكدليا كلو ذخا نمشد هدشنزو هدیصق ( ةذيقنلا
 ردلعاف ینعم هدو رولوا قالطا ههرز نالوا كنج سابلو رونید هنآ نالوا

 ىا ةذيقن ةأرما لاقب ردهنسانعم هذوقنم رونلوا قالطا هنوناخ نالوا ج ورا تاذو |

 ردیدآ عضومرپ هلاعف ( هذقن ) ردیسا لحرر هدننزو نسحم ( ذقنم ذقنم ) جوزلا تاذ

 ) لوق لع ندیسا كل شنزدلب هرهز هرزوا لقت دابع نا هلیصف تنم ریه ( ذیهانا

 ردقو لخدم هد رع مالک هدنروصو ردرعدربغ یسراقو هللا ل4 لادو

 ذیهاناو ذیهان بودبا بیرعت هدمب هللا هلم لاد رددیهان هدیسراف هکربدح راش
 سرفلا هسیقف ةلیصف كنابو یمض كم ( دیولاو ناذیولا ) ( واولالصف + رلیدید

 نوجا همغءاه نالوا هدنرخآ ردهذباوم یعج رونید هیسک نالوا سوعلا ماحو
 كسوج هک رد حزم ردشفلوا قالا نوجا راعشا ینغیدلوا برعم یمجتا مسا ینعی

 كفلؤومو رای نادیوم د دن وم هلس رعت راربد ۵ نا دب وم دوق هننالوا هدنهاقم ءاضقلا یضاف

 تسر شنا هک ردع دق سرف دارم ندتسرف ارز رد رشقن تفطع لوق س وا ا

 ربح هدییرع هنکاحو ماع ددوبب الاح هک هش رارولوا کاح یرللاع یدیا رلسوجم

 هدناوم رخآ هکیدلاق و یک یرلک دید ساب ابو قرط تكاراصن و ماخاخ هدنراناسل و

 جواءاه نانلوا قالا هن رخآ كعج هک هیلو ې وخ دلتسانم هروکذمءاه نالوا قالا

 ات تسا نوسوا نوحا نصی وعت بل دز عم یمعا سا لوا ردهد رطم ه دعص وم ۱

 هددرفم ینا یک هايکو لکو هداومو ذیوم نوسلوا ضیومنالب رکو یک هدناساو ۱
 هطمارفو یطمرقو هنعاعشاو عشا رو وا قالا نوح ا ضي وعت هتسسن یاب نالوا

 یرفعو هطناسیح و یطسح رول وا ضوعم ند هده ا دو یک هبلاپمو یلیسو

 هد ريغ كنهروکذم عضاومو ردندل وا ممق یک هربابج و رابج ندفعاصم و یک هرافعو

 هدواو لصف یتسهدام هدوم وبشا رک لومو یک ه راو هلو ردلبلقء اه قالا

 یتیدلوا م م لصف لحم هلغلوا برعم هززوا ز وکحذنهحو نکل بودنا تن

 هغ وا یب 19 نالو | هدرلغاط ا كيج و ینعف كواو ) ذجولا ) ردەدیشوبا

 رولک ناذح و ی روثل وا قالطا 4هشوحو رولیکریاوص 211 6 هروقح

 قذاحو هات لو فک ( ذحولا ( هل رسک دواو كلذک روک داحوو هاب رک كواو

 یدآرب هاب رک كنه ) داح الا ۱ ذاع ولا رک یاذحو ناکم لاقن روند هر قوح

 غا هارک او رو هرطضا اذا/دیلا هذحوا لاقب ردهتسانعم ك هیت رپ

 ده رکا اذا هلع هذحوا لاق ردهنسانعم كقلشیا یاروز همدآرب لعفرب نم
 ةدوذو لحرا ذوذو لاش ردهنسانعم باتش و تعرس هدشنزو هلرز ) ةذوذولا (

 دلتعرس هدننزو تاصح ( ذاوذولا ) عرمسب یا ذوذو دلا رم لاقبو ع رسا اذا
 amass وه تم »حس 7



 اخر یا و ۱
 ۴ هوا ندناشن قوا رک كلر ( دافئالا ) دوعصلا اوال رلناثا
 :یلاولا دفنا لاثب ردلمتسم ءدکلیا ارعاواور یانو مکح هلسانمو رد هتسانعم ۱

 ]| نکرنبک هدلوپ لوق ىلع یلوا ندرلآ پوراو هموقرب مدآریو هاضف اذا سالا |
 موقلا نالف دفنا لاقي ردلبعتم هنسانعم كفك بوم روب هدنزهتروا بوراپ قرفقئارا | ۱

 بوش واص یکقوا ندنفلارا ثاموفر و مهطسو ىف یو ےہق رخوا r راص اذا ۱

 مملو , مه ژواج ادا موفلا نالف دفنا لاش ررلیتسم هنسانعم كمع هبورلیا ۱

 هلتساسو رونید هتبش نالوا رک هوا بویلشبا ردلعاف مسا ندوفن ( ذنافا ) |

 ۱ هلی ماع نب كلام یا دفا قیرط لافب رولوا فصو هقی رط نالوا ماع كلم

 أ لاقی رووا قالطا همدآ نالوا رثزمو یننام یک وغروب هدنروما عیجو دعا لک |

 لاقب رولوا فسو هامرفو مکح نالوا عاطم و هروما م: شام یا دفا لحر |

 هدرلنون هدشزو دادش ( ذافلا و ) هدشزو روبص ( دوغا ) عاطم یا ذقا ما ۱

 ربما ( ذیفثلا ) رونلوا قالطا همدآ نالوا ذفانو یراجو یضام تیافب هدنروما عج 1
 عاطم یا ذیفن سما لاش رووا قالطا هام فو رکح نالوا عاطم دو هدنن زو ۱

۱ 
| 

 و ی تک تن تیتتا
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 نواسلا ماف لاش و هدافناب یا هدف صا لاش ردهسا هنسانعم دامنا اخف (ذفغنلا)

 ردلعفم ییع: لعف کرد هنسانعم صلح و جرج ذفنمو هیفام دامناب یا باتکلا زذ دن

 ةهس قلوب هدننزو بضنم ( ذفتملا ) هضم ج رغماب ىا لاقام ذفنن نالف یا لاقت

 ۱ سفت هدندب ( ذفاولا ) دعس یا ذغتم هيف لاش رد ردصم و و ردلمعتسم من ماتعم

 ینعی هم” رره دونلوا قالطا هناماسم "لج ندیا لاصیا حرت دوخای حرف هناذو
 قلوق اما ردنرابع ندهجبطو فو ناشیانخو نا رصا هکروشد هذفا هکیلد
 ( ذفاتلا ) ردربد هیج هیجبط و رد زرغآ هو ردب رلکلد نور ناتاتخو ردب رکلد

 لاقن رد هنسانعم كعدبا هکاحمو هعقا رم هکاح هيلع یعدمو یعدم هدننزو لعاف ۱

 یرانو نتج یر ره هک هت اوعش را ینعی هیلا اوصاخ اذا یضاقلا ىلا اوذفاس ۱

 ( ذقللا ) ررید اوذفانن هلا هلم لاد رادلیا رودقم فرم هدهکاحم هلا رامظا

 بابل | نم اذق هنم هذش لاش ردهنسانعم قمرروت هل لوکس كناقو یھ كنون ۱

۱ 
۱ 

 اذقن مملو هتمو زولوا لامتسا هنسانعم تاجو تمالسو هاو هصلش/اذا .لوالآ
 اذا كل ادش برعلا لوقت ساسالاق لاق یدا اذن هادذقت هدلصا و و ر اعلل كل

 ذاقتسالاو ) هدنزو لیفت ( ذیقتلاو ) هل مک كره ( ذاقنالا ) همالسلاب هل اوعد
 هدقتتساو هذقنو هنم هذشنا لاق ردهنسانعم قمرتروق هدرلنو هدننزو لع ( ذقلاو

 ۷ نعم لعفوو رونید هثیش كفيدرتروق هلنتحف ( ذقتلا ) هاو هصلخ انا هذقنتو

 قلتروق رولوا رد صم ذقنو هذعناام یا هذقن وه لاقب یک ضقنو ضبق ردلوعفم | 3

 ىلوق ذقن هلام كرلبرعو اخ اذا عبارلا بابلانم اذعن هنم لجرلا ذقن لاشي ردهتساتعم |

۱ 

SF 



۱۹ 

 هکبتسوک هکیدشوا رکد.هدنسهدام نلجت هلیتف كيم (هنعانلا ) ایالبلا عاص اذق راص
 یعتف كنمزمه ( ناذجالا ) .ردیعچ كنتسهلک ذلج_ندنریغ كندظفل اژیز روتید
 ۱ لاو و عفا تیاغب هلصافم عجو و e هم وهم هکر دیدآ تاب چون رب هلی ر
 کوک تكنعونا شیلا كا يوزیاتلاب غ :هدزا راو( بذح ا ھا و

a E: 29طظلخ .هلبیس یفاطل نعت رد عطقم ردوا اود یر دید  

 لوس هراغص یازجاو ذوفن هنیرلقلهرآ كنهدام سفنو هثنیب وضع عطس

 وتا ردیح دا قیقر یی هدام هیس یس ەلد تتم ترارح > ینو ردفطلمو ردعفاد

 یانو هایسانارید :یباغا .تیثلج و !ناغ ردلاز دیکر ندیارفم :ینراف نا ا
 هأن رمدنک كەم یاخو یعف كيون ) ةذخاونلا ۱ ردلضفا یاس رولوا یعو

 کا هقس كالم ۸6 رایت رجه یس زاف یا دخت رنو ندننظفل ,ةاذخات

 ریعت نادوپق رردب رلابکو كن ابا EF پالک و وشاب رونید هنیراپحاص

 سارت زارید نالف ذخت .هلیفافتشا لعق ندنآو زولوا قالطا هةي رد رک دنیا
 ۱ ییکوت فصو:یسهک یا دخا دکهلوا .مولعم.هنتسانعم :یدلوا نادویق هک هدشنزو
 یک هدعب دیا واب یاد ,لصالاق ردکعد یحاص یک ردقفح ,ندنا دتوا نالوا

 هتنایا * رادم هشاسا یدلوا ند رطخ ج وه #* هنمو ردتشلوا تلاغ هدنفزصتم

 ادیب د ذی, لاقت زد هننساتعم تام هشیا هلیعف ی ) تيذنلا ( كرلا دخت مدیسشمر ول وا

 قالطا هیغلب نالک نددرغا دوخای هکوعس ناقحن ندنورب نیذنو لاب اذا لوالا بابام
 هن هتتسن رخارب هتسنر هدنشزو دوعق (ذوفتلاو ) هلی هلیعف كنون ( ذافثلا ) زولوا

 مبتلا ذفن ,لاقب ږد هنسانعم قشواص بوک هنفرطهنوا هرکصن دکدلشیا تونق وط

 قوا ذفنو دامنو ام صلخو اهنع زاج اذا لوالا تاتبلانم اذوفنو اذاش يم زا

 هدوزحما نونه :یسوریک بویلشیا هنسو رحما كن هنتسن" راس دوخاب كناشن قییدنقوط

 دد

 اذ افت هی رلا رم مهسا ذفن لاش ردهنسانعم ققح ندنف رط هوا یوا هدلاح ینیدلوا

 نو وع داقنو هیف.هراتسو رسالا قشلانم  هفرط ج رخو اهفوج ؛طلاخ اذا اذغنور

 دز ] وبشا ردنرابع.ندنسهک رح كاصو-ءاه نالوا قوعا راض هدننح الطصا

 o BON هک رد  زاش یک یەک .كنت رثقط هی اد هدیه سی [ ییمانکق نونعلا

 ءدفهاعم [ هو اغا هتینامادلب و ] لده كناه دعس اک الا وغ
 كتعاجرب مدآرب داننو دوغلو ردروئآم ندففخا ماماونو ردذاقن ید: یه كناه
 الف ذغن لاش رول وا "لامعتسا هندسانغم قشواص وزلیا بوک یکقوا ندنغلارا

 کتا ] دوعسم نا تیدحتق اۋ ج زاشلا لاق منلو مهزواج اذا موقلا

 د نی حس نوا لم ذفنب هلا هاتعم [ سصلا ذف دحاو دیعصق نوعوج

 رد ریه ذفنب دارا لیفو "ینزواجو یغلب یا یذفن هرص یادت یاسکلا لاق مهلک



 ین نزن او

 ردذجان یدرفم رود هلص وه كلتسارمتیا دووخای رداناد ترد هدر[ هکر داغی :

 هذجت لاب ردلعتسم دنسانعع كلبا مارباو حاطاهدنعنخ نارا همذآزبو ذحاوئاب |

 هر و لم "ماء ارد راه ندداتماا نالوا هلکخا هاصس یاثلا هدمها بول ميلا ۱

 شابوالآ يا دابالا مه لاقي ردیعج دبو لاذرا كجهدا دیعو حرط هکزوشوا |

 دوج و لاکو غولب ذجان اریذ ردکعد ید لوا غلاب هنماکنه وف "لاک هکهتتسانعم
 هدنشای .یرکی یرثنکا ررید نخد زنا سرش ک١ نوہکنا ردیا رّوهش هدشاکنه |

 || تانا ددراو ید شید رو رولوا ج راو ربتعم لوا لوق شب ريا دونه |
 ۱۱ انا ردا ع ولط هديا لا دراشید هحراو هنشای زوت لاتەت ةف انس

 || "یاذجاو هوس كيدو نصف كلوب( دملا ) رردا ريب شيف یزوق |

 نادقیاتح شاغا فوقوآ لیست :هزهددبو كي شمع ىس هر هلاع لاوحا هلفاوا
 زا .هتکحا یا پراجلا هنن للاقیو برج یا ذم لجر لای رونلوا قالطات همزآ
 ]| ,اذب ذدجم نالف لادقت : روبلاوإ ,قالطا: همدآ شلوا, رابیودا .هیهربثک.تابیلب ذمو |

 | ناوا هلثب كيلا یرب و بوثلاب هیلا یر نا وا میلا بصل ةيابلا ىف لاق اکو اذکب
 قالطا ءردننو هغدسب هدننزو هسنکم (ةذبلا ) میلا بجو ةاصلا تذین اذا لوقت

E U 
 یک ذابلا هد زو هغافم ا( ةنبالملا ) ردهبم+] ءاه زدفدالم هدک ۶ ىانعم هلا دوم
 بارطا ف شبا ذا لاقل , رد هتجانعم كمکج هبباج اربد رکا گلف رط ره هدکنج
 وا بولا لا ذبا رغآ ابهدحا الشم ميلا ف هدبانمو نيقب رفلا نخ لک زی اذا

 ۱ عیب اکا هکر دت رابم ندقلف هناعن ةلکءد. اذک و اذکب ميلا بجو دق و كسیلا هذببا

 | هک و ید وا ی راکا یو الث نالوا ه دن دب یدنک دواب ز ردبا یالطا ید ءانلالا

 ۱ بدو كيلا :اسطا تذن اذا دوخاب ردرابم ندکلنا ارش دق 4۱ یز قلم

 عملا بجو دقوا كيلا هذبنا وا بوشا ىلا ذبنا لوقت نا وهو [ میلا ىف ةذباثلا نف

 یفزکی هکر وشد هشد ترد نالوا هدننب اپ دل راشبد هد ہلیڪف شات و ) ذح اولا )

 زدشید ترد یاتحو یافوف رولوا لصاح غ ولبلا دعب ردشید زرت هدایز ندزکس

 یسیکیا "زدشید یزویس هناد ثرذ هکردنراشید یزآ یني رد بانا ذجناو لوق ىلع
 نالوا یا هدنرلن اپ هب وا كنب رشید یزآ یار لعو رد ین اتحش یسکیاو یآقوف

 هدشا غلب رارید هذجان ىلع ضع راب عو: یهتنا ردجرا لوا لوق هک زید حراش

 ادندش هطع ادا ئالا بابلانم اذح هذحن لاق زدهتسانعم قمرتضا كب ی اتار

 ]| فتاو هواقو رخ ثداوت نوک وك هدنننزو مظفم ( ذجما ) هنيلع ما انا

 راص ٤



 ےک و م

 هدشزو هدیسق ( ةذيبلا ).رولؤا قیال .هغلتآ هکر ولوا قالطا هنسهلوقم یک و
 س

۳ «۷ 

 ذبنو ماع وهوا هءارووا هماما هدب نم هحرط اذا یاثلا بابلا نم اذبن یا ذل

 ذباب لاقت رولوا رببعت قم .ربط هکرد هتسانعم قمانیوا ربط هدندب للاسف ناذنو
 مدع هک رووا قالطا هربسیو لیلق "یش ذبو انابض برضب یا اناذبو اذل هقرع
 ردشلوا مسا ردردصم لصالا ق ویو رد ربحا "یش رولپت آ ندلا ٹا ندراتعا

 قمروق بارش ذب وا سی الیلق اش یا اذب هنم ذخا لاق رولک نابینا یج
 وص هنرزوا بوقارب یتسهلوقم مزوا و امرخ ه هنسن یسهلوقم بوک هک رد هنسانعم
 ةرلا ىف بیزلاو ارقلا قلا ادا ذیشا ذب لا ردنرابع ندکلیا كرت نامزرو مضو

 یحف كنون ( ةذلا) بیزلاو رقلا ذبل لاشو اذیب ربصیل ءالا هيلع كرتو اهریغو
 ندروک ذم "یش هیحان لوا هک ایوک ردهنسانعم "ىلا ةيحان لینوکس كناب و یو
 لیعف هدننزو ربما (ذیشلا ) هيحان یا ةذبنو ةذبن سلج لاش ردك شلث آ هفرطرپ

 یا ذس یش لاش روند هیهنسن ربتعم ريغ شات او شافارب ندلا ردل وعفم نعم

 ادابو دنسهربش مزوا و امرخ نالوا صاع هلغلصاب وکو .دادتعالا مدعل قلم
 رده هجو ینیدلوا فرظلا ف دونم هرزوا روک ذم هجو هکرید ح زاش روند
 هیرآو ندلاب لرکو ندامرخ و ندمزوا رکو نوسلوا رکسم ريغ لرکو رکسم كرك

 ردشلوا بلاغ هدنبارش كاامرخ ذیبو كمزوا رجخ هدفرع تیارن نوسلوا ندادغ و
 بارش یک ذب هدران و هدننزو لیعفت ( ذسناو ) هایرسک كره ( ذابالا ) یهتا

 | دو هدننزو لاعتفا ( ذابتنالا ) هذب یتعج هذبنو رقلا ذبنا لاقب ردهتسانعم قمروق

 قلوا رک هرانک بولکح هب هخرالا و هذبن یتعم رقلا ذبانا  لاش ردهنسانعم ذابنا

 الا لارععاو یجت اذا نالف ذبتنا لاقب ردذوخأم ندهروک ذم ا هک رد هنسانعم
 لاعتفا دو زدهنسانعم كبلکح هبناجر رب کلا دعب نیرکسع كفرط ییا هدکتحو
 (ةوبنلا ) برطا ف نیشرفلا نم لک "رب اذا شیلا ذبتنا لاقي ردنوحا كارثشا
 ردنعشنم ندینآ یانعم رونلوا ریبعت مچب ردهدازمارح هک رووا قالطا هیانز دلو

 بوقارب هلو یسهدلاو هک رونلوا قالطا هییص لوشو ردلومحم هیرنک | ما انعموب و

 هدعسمو هتسوپق ماج دوخای هدزوا لوم نالوا ساللا رع ندنرقف یرنک ا هلوا شک
 هعشاکو رردبا هر بول[ رلدلوا تارمسخ لها دوخای راسلوا یدالوا بوقارب

 نادهاز هکایر كشا * ردشمد عاش هک هثن ردبا اقلا ید ی هدانا رج لفط یسهدلاو
 لص ] ثیدلا قو * ارهدارمارح لفط دنکفا دجس هبعف * ادخ ةناع تر

 یا ذوبنم ربق ىلع یوریو طیقل یا [ ذوبنم ربق ىلع مالسلاو ةولصلا هيلع هللا لوسر
 رقن ص هنا رخآ ) قب رط نم یورام ةيباثلا دضع و حراشلا لاق رویقلا نم دیعد رق

 نویق نایلوا حاص هلک ا یتا یشان ندنفلقرآ ذوبنمو ( هيلع لصف روبقلا نع ذبتنم
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 | تیاثو انا هدد ودعنو مداح وا ربخ یر انو ایم رپدنک هدنروص و
 | ندنلدعبام رد اف رلث رلتوب شمبلا دنعو ژرولوا هنبلانعم تدم لوا هدیشامو
 لوق ناموب ذنم هلیفل الثم ردهنسانعم نیب نی هدنروص وب رووا رابخا هلا رلیدنک
 | وب هک ردبا لو هیلعف "مچ یرتوب هک رولوا هاکو ردهدنکبس ناموب هتاف نیو ی
 ردشا وا هراو هدنعارصم * هرازا ءادب تادقع ذم لازام * وبا که رد هک تلا
 هدنهارمسم * مفاي اناذم لالا ینبا تلز ال و * هک هتل ردبا لو هیعسا هج دوغا

 قرهلوا فاشم هنامز نالوا فاطم هیلج دوځاب هج هدرلتروصوب ردشوا عقاو

 ر دقت نامز فاطم هل رد راادتس رلیدنک هدرلتروص وب لوق ىلع رارول وا فرق

 ذنم هرزوا روک ذم هجو لصا كنسهلک ذمو رارولوا ربش هرایدنک لوا بوثوا
 ردبا تلد ۱ یرلغاجرا هدم قلاذ كنظفل ذم هد روص ننک اس :اتفا یدبآ

 هيم رک هجججوم هد رطم ؛دعاف یدیسلوا هبط ی هکر ح لصالا یف رکا یکم ویلا ذم ۱

 رکا یسهلک ذم ضعبلا دنعو رارید ذینم هدنرفصم هقشب ندنویو یدیا مزال یعوجو
 ردلقتسم اهسآرب ینعی ردلصا یسیدنک هسیا فرح رکاو ردذم یلصا هسیا مسا
 ذنم لوق ىلع و ردم هفیفخش هک رارید موبلا ذمو موبلا ذم هيڪ 4 رالاذ هعهاکو

 هنسسانعم یذلا هدول یعهلیف ئط هلا نم نالوا رح فرح لصا ردبک م ین ا

 ردشغلق مویض» یهم نوح هج وام هلاذ زض ووا فذح واو ردیسهک ون نالوا
 فذح همه افیفخ یا ندلوا دن ترثک ردبکرم ندنس هلک ذا هبا نم یار لغو
 | مسا هللا نم یصا ا و یدنلق موعضم یلاذ نوعا نینکاس غاقجا بونلوا
 ردهدنربدقت ن ا ا من نوغ نامرم ج ایا زی دی 6 نالوا تراشا

 ) یدالا ( ور نم یکش و ج ور رخ ندهداجو فست نعوټج كيهد ورسم لاوفا و

 هنسالعاو دیح دوخای هنصلاخ دوخای هنسه زاب لوق ىلع هاب ضای كب هلآ هددشم یا ۲

 هح الس هاو ردیسابل كنج هک رونید ههرز نالوا دز زانو مرو یک لا هننآ روتید* ۱

 ههرز نالوا فیطلو مرن نوش يدوب هیاه ( ةيذالا ) روید هبرح تلاو
 | هل ةلوا ثنوم و رک ذم یطفل ع رد ةلهس هل یا ةيذامو یذام ع زد لاقن روند

 ( ذالا ) هنسانعم رجخ رونید هبهداپ هب ذامو ردشلوا فصو هرژوا روک ڌم هجو
 همدآ تب نیرشو سفن ۰ رنک ابو لکشو خوش برمشک زا و وک هللاذ دلا
 هدناتسدنه هلرمسک كيم ( ذیلا ) سفتلا هکفو قلا نسحیا ذام لحر لاق روند

 هدسشزو یتسیم ( ذییم ) ردهیف روظنمو لوقتم نددابع نا و و ردیعسا هقناط رب

 یھ كبو (ذننلا ) 4 نونلا لصف و ردیدآ هدلب رب هدت رق هدلپ مان دز, هدناربا

 | یار لع قم  هفرط هسکا لوق لع هفرط كوا ندلا ی هنسن رب هیئوکس كناب و

 ۱ لاش رول وا یاد ندراتعا و دادتعا مدع هب هنسن لوا و ردهنسانعم قم اقلطم .



 وو الو بولوا و لوا, ارهاظ هلعلوا جارما ولد رده انعم و ید

 هلانمشیو هب هط وف رديعجخ كر رم هکر دل متسم ام روا هانی كيم ( ذواللا )

 ل يڪعف كمال ( یصطاذول ) یک ذواشمو ذوشم ندیعج كد ولم والم سو روید

 نالس ( ناذول ) ردمالسلا هيلع حوت نب ماس نیا هلیخف كواو ( ذوال ) ردیدآ مضومرب
 نال هدننزوهل رلز ( ةذمذلا") ۷ ماا لصف ۸ رد یاشربناذولنیز رخ ردنداعسآ هدننزو

 (ذیذلاو) هاب مک كم (ذهذاا) if ا ةذمذم لح رلاذمذم لا رد هتسانعم كلب وش

 ثاعح ) ةامذلا ) .باذک یا دیذمو ذیم ذم لحر لاش زوتید هب یک الب هدننزو ربما

 کجا هلیئوکس كنارو یصذ كيم (ذرلا ) فی رظ یا یذمذم لجد لاقت روید
 هنس اذا: لوالا بابلانم اذنه وادم لاق رد هنسانعم قموق هیوص نوحاققشم وب
 یدعو یرونص قتفلا منصتمو نازفال یک هنامز نارایررشک | هدننزو دادش ( ناللا )

 ذمرطم یا ذالم لجر لاقب رونید هصخ نالوا موقللا قوف یتبعو قوقح موهوم
 كالاجو تسح دالمو روثل وا ريبعت برم مور هد یسلیوا هن دوم څخ بن ال حنصتم

 ( ناذلناو ) هدننزو ربتم ( ذولما ) عیرس فیفخ یا دالم بئذ لاق روند هناویح

 (.ذلم ا ) ردرلفدارم,لوا انعم هما ذالم هد رلنوب هلبا هددشم یاب ( یناذللا و )) هلناحف
 بابلانم اذلم.لحرا ذلم لاقب ردهنسانعم كلیوس نالي هلی وکس كمالو ىك كيم

 كلاو خراب هنعط اذا االف ذلم لاش .ردهنسانعم قمحاس قارزعو بذک اذا قاما

 عمق تآو هخدم اذا هدب لع هذلم لاقب - ردهنتسنانعم كلمس هلا هنن رب .یرزوا
 هیاغشی لوق هلیهج و قمالوب دیزم عسو :مکمشتی یراقابآ هتعضاوم تاب لایک کیم
 ردیلاعت كن ۲ ك رکو كي هک ردهنسانعم تلکس لتعم گره رب دنوس بویلع زک هیاغلا

 (ذللا) هودع ف عسي قاعللا ديرما دج ال تح هیعبض دم یا سرفلا ذل ي لاقي

 هنم تذلتما لوقت رد هنسانعم قلا شسخ ندمدآرب هدننزو لامتفا ( دالتمالا) طلتخا ۱

 لک ینہ رد هطیس هک لوکس كن و و ی ص لود )ا ذنم) هيطع هنم تذخا اذا اذک ۳

 زراو نوک ندو دع نده رم يع e رد نېم هرزوا مط ردلک د ۱

 ردبا بیقعت و یلورورجم ما رلنوب و رولوا روسکم یرلهم اضعب كرلنوبو رد یتیم |
 چیر هسا یخ د و رددیا رج ۳م ۲ ۱

 اع 7 هی رلانعم یار 0 د و دعم ۳2 نیک لیلا فر زانو ۱9

 رولوا كعد مدمروک ہیک هنوک وب ندننوک, هبنشع# کیک پتا مو دنع درام ۱8

 یکح ناموب ذنم ند هات تلاح.و هک ودیا لو ع وفرط خا یرلن و کیلو ۱

 الی

 ا هرظ ۳۳۹ نیم ) یدمذلا ( هنسانعم حایص رود تاد ناغ عاج هدننزو

 زا اذا عبارلا بابلا نم. اذلم مالظلا اذلم لاقي .ردهتسانعم قشراف قلوک ارق هتف |

۳ 
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 ات I - شعر ۰ va ف
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 ۱ ول *.اک نھنوئم ولج ءالاو * كديبل هدناسلا باتک یروندلا قنس او ردشایا

 | كاذک ددنيا مضت هيرابع ع انصلا ناذغ دیمالتلا هدب #.ابعفا زلزل ذیمالتا
 | ةعنصلا رعتم ذیلثلا یشیرمش حراش هدلوف [ ذيلت ایذاح هندج وا ] هدر رج .تاماقم
 یاوردشلبا ح مش هی رابع مههثذيمالت زعلا ةيلطو ذیمالشا ماو مدابعا دياتاو
 5 لورا مما هاسشن م یذلایسهلاوه ز ديالا هدنح سا .هعب ملا رص موحش ىلج

 هلایعق نوکیوهعم لک ایف هنم اهلعتي تح ةدم هنده ءزيغوا ا2 تناک ءاوس هفعتص

 نکلا ردقح هلوادک اش دارم هک ردشابا "فی رعت اعماج 4نرابع مولع : جا ىو
 6 هکر وڭۈاناف ان رب یک تراثا هذخ اه نانلوا رک ذ هدالاب یناونع کا
 (دوللا )رک اهلانم یکو اهذنف یقیلالهال کی زدقلا اذهو یدیشلنوا یضوصتت

 ندننرواج مال ءمسک (ذایللاو) هالا تاکرح كمال(ناوللاو) هنوکسلوا و نصف كمال
 ۱ کند هتسانعم قفلفص هدند رآ و قفلهدل وط بو روتک ءان هب هلا و هللادبا “+ یواو

 نصتحاو هب رتسا اذاءاذايلو ةثلشم اذاولو اذولذولب یشابذال لاقب ردنح 4وا قق
 اب طاحا اذارادلاب قیرطلاذال لا رد هنسانعم هطاحا قمالباق ینفرط ره كتيشوو

 یا لب اذولب مهعا لاقب ردردسلاب هی رولوا قالطا هنناج رب كغاط ذولو
 روید هننرب جاغروپ كنهردو رونلوا.قالطا هنعهروحب راداماریاد كغاطو هبناج
 زدندآ كغاط رار هذن ذول و هرولک ذاولا ىج هفطعنم یا یداولا ذولق الرا لوقت
 ئحم ءذوالم هب ز و ال لاش ردهنحانعم قفص هر رب ډوب هدننزو هلعافم ) هد والا (

 لاش رووا لامتسإ هنسانعم ابی بول روغوا ندهیکر داولو هزوالمو هذال |

 ناک اداالا اذکنع غار لا قالو ساسالاق لاق غار انا اذاول وا ةد والم هتعذوال |

 قففص»هنرب یوو هفلاخاذا هدوال لاقي رادهنتسانعم تفلام و دیفخ-ق هنع هلودع

 یندو هلابك كنهزمه ( ةذالالا ) ضعب,مهضهبذالاذا موقلاذوال لاقب ,ردهتباتعم

 كيه (ةذوللاو )هدننزو ناکم ( ذاللا ) طاحا اذا هیذالا لا ردهتسانعم هطاحا |

 ق هبل اجلاهکروبلوا قالطا هقممو نتمح ددشفاوا لی زن زغ تل آ کھ مک ۱
 هڪ كمال ( ییاذ ذوللا ) یک لابج ترص و رامح و هعلق ردي رابع ندرت لح

 راک ذب ( ذاوللا ) یک هذوالم ردهنیسانعم كف رک بوت روغوا ندهسکرب یدو

 یانعمو ردندرداونویو رد هنسانعم قفص هرب یارب رادنک هن یدو هدننزو

 نابج# (.ناذول ) ضعبب مهضعب ذولي ةذوالم يا ذاولت مهل لاق ریا :هد رو رم

 باذولف لزب لاقب روند هنس هيج اب كب هنسن لوا "یثلا ناذولو, ردعضومرب .هدننو

 چ هدن زاید نجی ۸ ندا شا3 زیرحا ینه رق سنحرب (ءذاللا ) اهحاب یا ةدلبلا

 ینیص ۳ بوت ,وهو ةذالب هیلعو. اج لاتی یر ایج و ۱

 مدو سقم هلا اذ: شامتشودیو :il هدتاغ هاب | دل يه لاد دال هدعطاق نامه ۲

 ید



 ۰ 2 <> شب
 Aa سم

 صنارفلاافام ایقاوسح * اهنافذق ىلع ذیمالت او * ك عاش مان تلصلا ن دما هلجزا 0

 نايب هليترابع ةكلالملا ىنعب مدا ذیمالتلا یناوپد حراشو عقاو هدنتیب * دعر

 هکیدلافو رول وا لیلعف ذوخأم ندهذلت ذیلث سپ ردشلیا رکذ هدنناونع هلثم زالث و
 لیلعفو ردینیم هنمهوت قلوا یمجا مسا دوخای ذاش یسک ید هذمالت لاه كنعجب

 یازو ۶ حک لنت هک لوق نود اهدش اعم را ید زاط كنمشحمزو رد اب نکا

 هلا زوک زل لصا ردهدناز یسانو ذوخأم ندزلرد یرخآ تغل لوا زدهابا همهم
 كليا بط یرخا دعب ةءرم یتش ربو فرصت نت ندنآ هدع بولوا هنسانعف تراشا

 یرخا دعب ةرک یدنلوا قالطا هد رک اشو ذخا زالت ندنآ هلغفلوا لابعتسا هدنسانعم

 ةيلاد :ديصق لرعاش مان تلصلا نب ةيما اذدعب رد ىنبم هنس هفالع لیصح و بلط

 زلتم رلتم یراش هدنحرش تكنعارصم * دلو لّیف یوق یواب * هدنس همه

 ردتغل هده لامها كلاد هدهدامون هنسانعم مداخ ردلعاف مسا ندهد هک رد هنن تم

 لاهاوو رولوا هلقتسم تغلو بول وا هیلصا ءات هروک هک وب سپ ردا ناب ود

 لذلاب عضاوت هکرولوا ذوخأام ندنسهدامدل هروک هندبا لج هبهدایز ییا هدننروص

 هروک هدا لج ههدایز يات هدننروص همحم لاذ و ردعولعم تسانم رد هنسانعم

 مولع اثیشف ايش بولوا ذوخأم ندنسهدام ذل نالوا هنسانعم مفلا فارطاب لكا

 رول وا شلوا یفرمصتم ذبلت ندنآ هدم و راعتسم هدکلیا عت هلیفا رطا یعیائصو

 هرزوا دوربسم هجو یسوا هیلصا كال نکل ردعقاو هراعتسا هنوکو هح رک
 هدب رللوقهلاذ فذح ذیمالتلا مالتلا كفل وم ك 3 كنب رهوح درک هکیدلاقو ردققخ

 ضع یرادارم ردفوذحم یخد ءای ارز ردندنلسف ءافتک | صح هلاذ نامه قفوذحم

 ۱ هامح زا رد راعسا یتفیدل وا جر ند درم الت هل وا دراو هدنناونع مالت هدراعشا

 * مالتلا عاص اهكش زرحادق * صالد هفعاتضم لاپرسو * وبشا لر هرس نب نالیغ

 وی ناب هدرلن زو یک ینیدلوا هدنعارمصم * مالتلا یداب جاا لثمو ٭ هدتب

 ندذیمالت هروک هحفو رد هنسانعم عناصو مالغ مالت ءروک هسسک رد ورم هدهلیخفو

 لزاشلا یظفل الا هدنعارمصم * ناباف مبانعاملا سرد وبشا هکهتن رولوا مخرم
 بحابج یسهلک ابح هدنعاسصم ابح اهکیانس یک ذن اعاکف * وبشا كلذک ردیچخرم
 ریغو ردیشات ندرعش ترورض رلهخرت هنوکوبو ردکعد بحایطا ران هکر دیجنرم

 هدي” یرهوح دیاعر هننروص ردقو قلعت هي” ردیلاذ یظفل ذی هصالخ ردل وبقم

 . یشان ندنکلاهت لاک هلغلوا مرتلم یضازنعا هب یرهوح ید فوم بودا تد

 طیتتسم ندموسم قایس سپ هنع هلازواش ردشلبا تب هدم بابو وهس هدلاذ باب
 یاونع هذلت هدننزو هحرحد بولوا اطخ یاونع ذلث هدننزو لعفت هرزوا شیدلوا

 ردشلوا دراو هامدق راعشا یظفل ذیمالتو هلاذیلت راص اذا نالفلذلت لوقت ردباوص

 کشک ست زدی



 ۲ o یال لاش 8 7 12 9 لوا رولو ولداد هنس ر وا 3

 قاوب هرمشواس ین هنس رب هدرلن و ( داذلت- الاو ) هدنن زو لاعتفا ( ذاذكالا ) اذل

 لبه كمال ( ذللا ) اذل هدحواذا هذلتساو هبذتلا و هذلا لاش ردهنسانعب

 روثید هئي هرهشوسضو ولداد هدنزو ربما ( دذللا ) روس وا قالطا يوق
 هح و تذل هدیس راف ردصاخ توالح و ماع تذل ردلکد ی وهفم تو لس قلولداد و ۱

 هدیسس راف هک ردعا ندیذل مط و ردیفدایم نیر توالح و «سەرزوا روك ڏه

 رولک ذل جج یکذل هنسانعم رجخ روللوا قالطا هبهداب ذذل و ردیفدا رم ینشاچ

 تذل هکونو را یا ذذللاو ذللا برش لاقب هبرمک كمال رولك :اذلو بمس كمال

 ردهتسانعم قلوا ذالذل مدآرب هدت زو هز ( ةذلذللا ) روث وا قالطا ءدروف ندعاپس
 عضوم رب هدنب رق هنیدم هلئفاضا ( ذتلم هضور ) ادالذل راصاذا لح را ذلذل لاش

 ۱ لس ات دارم هکر  ودید هراهنک ندبا دا یئذل كسا هدنن ز و ها ) :ذلالا ( ردندآ

(lasهل رابع مہ .ذل نوذخأی نذلا فاوم ر رد رلدسک نالوا بایافص هبرلتذل و قوذ  

 لوضوم ۳ ثانی رووجحو ردعجار هسا عج ری هرزوا یداع هلکلیا ریست

 ردیاب لتعم یعطوم تا ارز رد شاب ندرهو یر کد هداروب یتس هک ذل نالوا

 قاوا لحوب یرک ذ عضوم هه وا تذل هد-نظفل یذلا ىه ذل هک رد حراش

 كيمو نمف كمال ( ذللا ) زدند راضلاو هابسشالا عج راهوقموب ردبساتم
 لجراذط لاقب رده انعم كلبا لكا هللا غا یا رطا ۳1 هدنظفل ىل 4هیوکس |

 _یرهوج ردکع د دیمالت هدنن زو باح“ مالت هد" باب فوم هکر د محرم ییع

 بابلواقحما ردلکد ن تک نعپ ندهدامو مالت و و یدلیا ز کد ییسب رهغ ندهداموب

 وقفه نکیا رولوا زادنا فرح 4 یرهوح هیور رهغنم هدزوآ یداع وند رددلا

 A TES ینیدل وا ندلاذ باب ارز ردشعت ود هذسه رثح لماکلا

 . مزالیمت هدنسهدام ذل وبا هيا هدناز رکاو یدا ولنلوا رکذ هدنلصفءات هدارو |
 e كند سی رهوج كرهیلبا ضرعت هنعرقو لصا هدنرب كن هئالث لاحم وبشا یدا |

 زیمالتلا هلت هدنسهدام ذل هدب رعلا ناسل هکیدلاق ندبیاحلانم سلوا ضارتغا

 ردشادا قیقح یتسلوا هیلصا كمان هلکلیا ناي هلیرابع ذی هدحاو عابالاو مدخلا

 تنهار ازاد رک ید رک اش ذل هذلت هدنباب هج رشد هدیدالا ةمدقم یرشخزو ل
 نیل و ردشایآ مخرصت یتفیدل وا هتسانعم كد کاش هذلت و توت هیلصا ءا هلکلنا ۱ ن 2

 با دن یاز هرکمندنای نکیدلک هدنالتوا ذبمالت يجبو ریسفت ادرک اعا 1 ۱

 زا و ۹



 ليره جسور وچ ,E ذ ندنراف رط هرشط كثي رلقلپ وا كناوبحو ناسنا (ةناکلا) ۱
 هدنساصق دادغب هذاکو ردذاکیسنج عج ردقح هلوا تا ابق هکر وند هن رانا قحای .لوق ۱

 دغ نب قعسا دیاورلا قوسوم نالوا ی هموقرز نی نتسطا وا - رددآ هبرقرب
 همدآ زوم كم یرمو ید هدننزو نارکس (ناذوکلاو ناذاکلا) ردنداروا یداکلا |
 هرروک دما وضع یرلکدد هذاک هظوف نلیئوط هندب هد زو ,لیعش (ذ وکشلا) روند ۱

 نووکتو نوکم رازالا یا وهو ةناكْلا غلب اذا رازالاذوک لاق رد هنسانعم كعشربا ۱
 رد هنسانعم كمردشت رود .هننرلناي ینعی هنن رە كجزف ناويجو ناسنا ندا ع اج

 هنسانمم قمروا هربد هلکنکد و بکر لا بناوجیف نعط ناک اذا ےک الاد وک لاقت
 شرب ها هددشم یاب (یذاکلا) هود ف اعلا ترضاذا هذوک لاق رر تشم

 اب رخو تبان هدناغو دننه دالب رعث وب رون وا بییطت ناهدآب هلت رکج هکر دیدآ

 ؟ ماللا لصف) رلر دا ریبعت یی وص یداک ها لاد ور وتنک ی نرو ندمکم ج اجر رد

 بابل ا نماد ماعطلاذل لاقب رد هنسانعم كع هنسن هلينوكس كجو نحف كمال (#4ا)

 یعر اذا راج اذلب لاق رد هنشانعم قمالتوا زونه یرباچ راوطو هلک اذا لوالا

 هصق كب راپ هکردهنسانعم قمالتوا هلرلجوا كن رالد یرباچ راوطو ءادتشا

 ند هنسن ربو نایسللا فارطاب هلك ات یا" الکلا ذحلت ةي الا .لاقب رولوا ندقلوا

 هعفدرب هیس ودنک لئاسوا رس اهیش مدا ادا هتمذط لا رودان قلا ۲
 لاق ردهنسانغم كليا تایجل د را رکت رارکت بودا كلزسزو .هرکصندل رب و

 هذ لاقب رد هنتسانع»قمردنقو ة رم یطعی نادعب لاوس نم شک | اذا نالف ذج
 هدنزو ی a (lt ۱) سی NE لاق YEY CRE قمالپ 4ا لدو هضحاذا

 باد لاقت رونید هراوط ندا لکا بورابوق هل رل جوا یرلشید لغ وا ةصق رازناچ

 ءارغ روند هبهمردنق هدننزو باتک (ناحملا) اف مدقع لقبلا ذخأت تناك اذا زام
 OL هاو a صقل 2 كم د دام لاذو كمال ( : ذللا.) ةتساعم

 رابع مالا صيةن فوم روا تاذل ییج رونید هزع هدیسب راف هکر هنساتعم

WET EUS. LT اس نوا 

HE <ی  

 هحو و ۵5سه یرشعز و ایهشراص 7 یشلاذل وز ات تاهماو ریسفت

 ه ذل هکرید جرابش ٌس رول وا كعد همو یتشاو قلشوخ و داد , ذل هرزوا فراعتم

 هرزوا لوک ذم هح و هدیکرت هک ردع وض وم هب انعم بد رق کا دوخای هوهش یسهدام

 الا می قجاو بولوا هلاس ندعاجوا تینیکوو رد راک دتاریبعت قلش وخ وداد |[

 ها عجو یا فلومو یدلیا ریسفت هلیناوتع, مالادضا تفلوم ةلغلوا لصاح هدنالوا | ۱
 قدا هب هداب هذل و رول وا یی ز تتعاشب هکلب دل وا یطیش هات دل اکا ناب ۱

 هر وتو ول داد نی هنیسسن رپ داد درلم ال ) ست ا ا رخ دوشلوا

 :یداک نهد همغای ررذا هیب رب ها رلغاب رول وا وب وبشوخ تیٍاغعب یعج و هش هذحاغآ



  e Papفالو ىج کنءژراذف  EE 1و دش ۱

 (نئذعشفلا) ردلوقنم ندب رھزاوبو ید وا نام هرز هکر ديف دارم هدنس اعم ا ٠

 هیبش + هک هنده ( ذلقلا) همانعم ءامس رونید هکوک دنهل نم هدشن زو نیم سک

 هدیکرت زا ربآ هکدلءا كاله بوششپاب هن )هد وک كنسف ماب هکر دیسا كج و و
 هف رقص هدننزو هح رف (ةذلقلا) رولوا هفسشب ند هنک هکر دب اک دعا رمبعت هغ رقص

 | ىع كفاق (ذفنفلا) دلقلا اب قلعدق تن اك اذا ةذلق دم لاقب رونید هب شمش وا
 روند هنککرا 4: لر وناج نالوا ربع نرک هکر دنپمآ مش هیعفو نمط كاتو

  ۱شکرو روشد هنیرلزو یرلفل وف كنهودو رونید هب هراف دو هاب اه ردهذفنف ی وم

  1هناکم لوو رونید ہن انآ تباب هدنطس و تاغلم وق و روند هی موق كسکو

 | عضوم یرکدید جاردلا ذفنق هروتب رلتوا قشمراص هني رب یربو قی هکر ونید

 | هدند روب ینطاج مع ونب هذفنفو یدنلوا ک ذ هکر دثوم لاھ (هذفتقلا) ردن دربخ ا ىاتعف

 قعروا یکر روا ه رک هلکنکد همدآ رب هد زو ج رحدب (ذفنقلا) ردبدآ وص رب

 ردیف كذفتف (ذفانقلا) ذفتفلا برمتیاک هرم اذا اصعلاپ هذفنقت لاق رد هتسانغم

 هدرالود ضعب دوخ اب هنیرلذیغب موق همت زوا لوق لع هرلغاط قابوط نایئوا نوزواو
 یرزک ردکید یسیپزک هچک ( لیلا ذغنق )ولاا: قالطاهراه یرویم شاب نالوا
 لاقنو یجغوف راب ص نوجغیدلوا ردبا نالوح یفرط ره بویم ووا رمی ف
 رام که لیس هینب عج (ذایفا) ماع یا لیلذفنفوه نولوش رلردبا قالطا همدآ لاقم

 هدشنتب * ناجو يلع ذیمارج سا ه نایقانم دبعلاو اهناک * وبشا عاش مان یصعقف
 ردیدآ عضومرب ردعفاو  SREكشاط عونزب هدننزو ناتک ( نا" ذکلا)

 كنءزمه (ذاذکاالا),رونلوا ریبعت کفوک هدیکرت رولوا قشم یک كک هکر دیسا

 اوداط اذآ موقلا ذک | ناقن ااو قمارغوا ذغلاط نانو رک ذ 4 مک
 (ذکلا) ردهتسانعم هددش تبر یایرعرق كن هدنزو هرلز (هذک ذکلا) ناذکلاق

 زا یشلاذکلاق ردهسانعم قاوا ترس لتنوشخ هست رب هلددشت كااذو یصف كفاك
 | ىلع ین یسوم هلنسک كفاك (ذاولکلا) ردتغل هدنظفل دغاک (ذغاکلا) نشخ ادا اذک

 ۱ ودم هکر دیععا قوا تشرمش هارو نالوا لزا هنس رات موج مراسلا هیلعو ای

 یدا رادقع ع ارذکیاین یو عازذ چ وا لوط بهذمو ندنجاغآ رمشج رد هنکش

 (یذاولک ) ردیسهنک كنهيهادو تفآ (ذاولک ما) رولوا یرمع رونما طفل 4 يج و

 هلیحف كفاک (ذاولک )ر دی ذآ هب رقرب هدنلفسا دادغب هالدمو هسعق كغلاو یڪف ٹففاک

keلوغمؤ یټج یزو د هتدآ لوک دزو طتالغ (ذنانکلا) ردا  
 جت هجولا ضخ عج یا ذانک لجر لاش هلوا نکرجو یریاو كرود ی

 ةذاکلا
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 (ذذقلا) ږد هنس انعم نق رفتم هروک هدنایب كحراش ردرلفصضنم لاف ناذقو ةذق لرد
 كمروک كاب هقوا دایحخف كفاق (ذقلا) یک توغرب و کن هه رب دول هدنن زو درص

 یرکد بوقرق ینفارطا كکلیو هةذقلا قلا اذا ملا ذق لاش رد هتسانعم
 شراذف لاق ردهنسانعم كلا تخادرب هرزوا قالوا ریاربو زودود فرط رهو

 ظیلغو یناق هیش اکاو شاطو ةيوسلاو رودتلا وع ىلع هف رحو «ذارطا عطق اذا

 ندنفرط هسک او ظیلغ لک یف لاشو هیر اذا رعاذق لاق رد هنسانعم ق٤ ۲ هتسن
 كهز (داذقالا) هذتم برضاذا ه ذق لاقت ردهنسانعم قمروا هنغلارا كغلوق ییا

 هةذقلا قصلا اذا مهسلا ذقا لاش ردهنسانعم كمروک كإي هقوا دو هل سنک

 ناکاذا ذقا مهس لاق رونید ید هوا زسکلی و روتيد هقوا یلکلی ( ذقالا )
 "یشیا شیمالو ذقا هلام نولوش هنمو هيلع شیرال یا ذقا مهس لاو شیر هيلع

 نیرو هدنربرب الصا هکر ونید هقوا شلوئو راوبه تیاغب یک نالیو موقالو لاموا
 قوا هانرسک كي (ذقلا) غيزالب یربلا یوتسلا ىا ذقا مهس داش هيلوا یعقا
 هدینزو .د سم (ذقلا) .روللوا قالطا هغاعو ؛رونید هلا تدا تجار ی
 هان رب کیدت لیق ندنرخوم كشابو رونید هننیام كغلوق کیا ندف رط هسک |

 ندنفا رطا كنهتسن راسو نوتلا هدننزو همام (ةداذقلا) ردندآ عضومرپ ذقمو روئید
 رول وا قالطا هثیش نیزم هدنن زو مظعم (ذذقلا) رونید ه نی رقو هب یتنسک نایت

 روند هیسک شفلوا .هبوستو میت بولق رق یرارب نوزوا كنجرب و كنحاصو

 نسح هلتخادربو هبوست اقلطمو زونلوا قالطا همدآ نالوا هسهلا فیفخ و تسحو

 یندو (دوذقلا) روند هتسا رب هدیس راف هکر ونلوا قالطا هب ؛دسل شلو تفاطل و

 یرکد یکقشغآ (ةذوذفلاو) هدننزو هبطعم (ةذذقلا) رولوا قالطا ههنسن نیزع

 لزلرت (ذقذقتلا) ةرو دم یا ةدوذقمو ةذذقم نذا لاق رولوا فصو هغلوق نالوا
 رای هوقو دعص اذا لبطاف ذقذقت لاق ردهنسانعم قمشح هربابو هغاط هدننزو

 ثابفاف عقواذا هکر لاف ذقذقت لاش ردهنسانعم قلوا كاله بوشود هروقح

 یسح كرک ردهتسانعم كلا كولس هنشاب یدنک هیورالب زس رمهرو دشرم مدآ ریو

 هرلق وا ولکلی (ةداقلا) هسأر بکرادا لحرلا ذقذقت لاش نوسلوا یونعم كو
 هدرکسع ةنايم هذاش هک هثن رولوا قالطا هراردام كنج لها هلتسامو روئید

 تیاغب هسک نالف رلب رع هلا هقالعو روتلوا قالطا هصاخا نابح نالوا هروط

 ع دام هدرب كحد ردنا یت ةیعط نابه یز هسک کید روکا یزوک رد ردامو میجت

 ردندناربیمت ص وص# هيغل وو دن سانعم هار نم لتش عاق رار د ةذاقالو ةذاش

 ندارومظ یشان ندکل ریپ هدن رالیق كنف رط کیا كشاب هدن زو نام ر ( نا قلا )
 (تاداذقلا) رونید هضایب نالوا هدنرادانق كنسف شوق كلذك رونلوا قالطا ةضايب



 ۳ تورا باو هو لو لم دداا ده هروب ( دمار لاو )|
 | رجز ندهتدن رب یهر هیوکس كلاطو یصف كلاف (ذطفلا) زدقنوا هلا ھم

 ۱ ( ذلثلا ( هرز اذا یاثثا بابلانم الف هنه ءذلطف لاش رد هن انعم كلبا

 قوج لوق یه كمريو هنسنرپ دعوالو ربخأتالب همدآرب هيلوكس كمالو 3
 باسلام اذلف لالانم هلذلف لاقب ردهنسانعم كمربو ندروغوار دواي كمرو
 هل مك كاف (ذلفلا) ةعفد هاطعاوا هنم رثک اوا :دعالو مخأئالب هاطعا اذا یافا 8

 فرح هانز هدنزو هلعاسم (:دلامنا) هثسانعم ربعلا دیک روید هنب رکج كنو

 ةحراطموذ نالف لاش زدذوخ ام نلدرون نم یانعم اگر تام كلا قلزادنآ

 هبهرایرب ندرکچ هل میک كناف (ةذلالا) نهح رالنب ىا ءاسنلا ذلاش ناك اذا ةذلافمو
 حر ط کردذالفا یخ ی رولوا قالطا هنسهراب تاو شموکو نوا كاذک رونید
 قالطا هب 4 وفدم زونک ضرالا ذالفاو هدننزو بنع رولک ذلفورد هرزوا دار.

 ثیدح قو ةيابلا ق لاق ردسشلبا ثراثا هی [ ثیدح هلکتو فوم روقوا

 ذول افلا) امف هنوفدنا اهزونک جب رخت < یا [اهدک ذالفا ضرالا يتو هعاسلا طارتث(] |

 رعت دالوپ قرهلوا یسدافو كيلچ هکرونید هنککرا كرومد ھی كناف (:الوقلاو |[ _
 یهتا ردق رمت ندنآ ذولافو ردب رقم دال وب دال وف هروک هلنایب كس راش روئوا | ۱

 زدن لکدخا رییعت هنلپ درياه شافو رو هدولاب هکردیسسا كلولح يو مم ذولافو |
 ع مو طا رطرحم ردفو رعم یاولح هکدولاف هکر دش د هدیلاما ج اجز هکر ید جرم

 هدولاب جذولاف هدرهنم رددلوم قذولافو یمعا جذولاف اما رازبد ید صاولو

 لاقن رونید دل آ شملکح نددالوب (ذولفلا) ردموسم هرزوا قلوا یب رعم یسراق |
 هراب هراپ یبهنسنرب هدنن زو لیعفت (ذیلفتلا) دالوفلانم عبط دقراص اذا دولقم فیس /
 ندنلام كمدآرب هدننزو لاعتفا (دالتفالا) هعطقاذا اذلیفت هذلفلاقب ودهتسانعم كلوب |
 ةذلف هلام نم تذخا یا لالا هنذلتفا لوقت ردهنسانعم كليا ذخا رادقمربو كاورب لا

 ( فاقلا لصف ۲ روید هنرکش ریو هنساولح شماق هکر د رغم یسراق ذياب (ذیافلا) ۳

 ما

 هک
Kor 

 - سو

 لاد هدیسراف هک ردیعسا یردب كناورشو ینعب یک هدشزو باغ (نابق)
 یکدنادقوچ شلو انف ( ةيذابقلا ) ر ردیدآ عضوم رب هدنمارت لب ( نايذابق ) رذهلا همهم

 رده رابتعا فوصوم ییأتو ردهدزابز یدیداعو جو هک هت روت وا قالطا ه هنسن

 | هنکلپ كقوا هلدددشت كلاذو یعغ كفاق (:ذقلا) ةي در دقتع یا ةيذابق "هطنح لاق

 یک ثوغرب رونید هبهرببو هدنن زو فرع رولک ذذق ىج هنسانعم مهلا شیر رونید ۱

 . هشناچ کیا رونید هناجر كنيحرف كنهقان ه ذقو هل رسنک كفاق رولک نا ذق ىع

 هدنرلنب ټر لافطا هکرد هلکرب «ذقو روئید هنفلوق او كناناو روتید ناتذق
 ناذقو ةذقو ةذق رراعش اعل هد رلقدانیوا كولب كولب یھ م رب راعت نالوا دوعم
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 ۱ ا گرید د حراش ردقج هلوا یصخ نیقن كي هکرونلوا قالطا هتعاج نالوا ||
 ۱ رددعش زی حب نطب ه دع» ه را و دعب ةليصف ه دعت هلق هدعب رد نعش لوا كتربشع

 كذت هو ینا یدنمضتم ییسانعم رفت ارز ودر کنم هدانعم و ذتفو رد سأر لوا لا

۹۷ 

 ندننریشع برقا كمدآرب ذتفو ردشنوم یس هک ذخفوا هل رسک كناف ردتفل ید ذخف و

 هن نام قفف وطای قمروا هنغلبوا در نولو ردصم و رولک ذاا یج

 لسم هنسانعم كلبا ناشی و لوننع یرکسعو موقر انو لیعفت  ینففا)

 اذا ازت موقلا دف لاقت رد هنیساتعم كجا. قرش دع ر نهلىقرب لیصالاق

 | ةریشملا ذتف لاش رد هنسانعم قم رغاج زف ذخف یتتربشع مدآربو مهق رفو مهلذخ

 . ولتوق تیاغب هکرونید هنوناح لوش .هدننزو ءارج ( ءاذخفلا ) اذخف افق مهاعد اذآ
 هرا عب هلوا ردنا طیض ب وقص هاب رلقاي وا یدآ نربک هاا ىسەجاب هلغلوا

 (زیفتنا) اذ ن لحرلا طرحت تاک اذا اذ زا لاق رود هشکشود هب هنکدم

 ۷ زایفتسالا 1 تا اذا لحرا زفت لاقي ردل تسمم 2: سانعم ۳ .هدنن زو لعفش

 یذخعسا اذا زیفتسا لاقن رد ناش قلوا ك ولس یاو زانقط ید تاندآ ر

 ر ذوذفو ذاذفا ييج رد هنسانعم هباکی ود رف کای هل دن دشت كلاذو ی د كاف ( ذفلا )

 ۱ قلوا ییصن رب رول وا قالطا هقوا یکلوا ندرلفوا راجو د رف یا دفوه لاقن رولک

 | لبسم سفان سلح بیقر مآوتذف ردقوا نوا یعومج هروک هننایب كحراش هلیسح
 ندر هاد امرخ یقتعاط ذفو رد بیصن ی رانو ذغو e جشس زد ولییصن رانو العم

 اددش درط رولوا ردصم ذفو هیاوا قشپاپ هتي ربیرب هک روتلوا قالطا هنربره
 یزوقرب زکلای هلیسهینب لعاف مسا ( ذفلا ) ادیدش هدرط اذا اذف هذف لاق هتسانعم
 تراص اذا ذفم داش لاقن .ردهنتسانعم قمروغوطرب ذاذقا رونید هنویق تروقوط
 هئویق نالوا یئداع قمروغوط هادررب هل سبک رم ( ذاذفلا ( ةدحاو تدل ودق

 لب هدنرزوا ( ذفالا ) ادحاو دلتنا ابهنداع تناک اذا ذاذقم :اش لاقن روتید
 لرز ( ةذفذفلا ) شیر هيلع سیل یا ذفا مس لاقي رولوا قالطا هقوا ناموا

 بوایزوب ۳0۱۷ زا نوعا قما ره تا هلفغلا لع هن رزوا هسکر هدننزو

 ( ذذفتلاو ناذفتسالا ) الناخ بثيل سصاش اذا لجرلا ذفذف لاقي ردهنسانعم كاخوک

 هب .دفتسا لاق ردل سم ا قلوا لقتسم ۳ هدهدامرب مدآرب هدننزو لوقت

 ( ذاذفلاو ) هدننزو بارغ ( ناذفلاو ) هدننزو یدارف ( یذاذفلا ) دیتسا اذا ذذفو

 . اذاذفو یذاذف انکا لوقت رولوا قالطا هصاخشا نالوا هدنک ارپ هدتنزو نامر

 كناف ( ذهرفلا ) یکبا رفو یدارف ردیرلمج كذیذفو داف رلنویو نیفرفتم یا, اذا فو
 هلی ناف (.نوه رفلا ) یدنلوا رکذ هک رد هنیسانعم دج رف هایم كياه و



 ۱ او عبد ک١ E شد جو FFI رم 2

 یا ناذیم لحر لاش روند همدآ یوشد هدنزو اط ( ناذیعلا ( هدننزو

 هدرا هیددشن كلاذو ی د كيف ( ذقلا ) 4 دما ع نفلا لصف و قلخا “ىلا

 ح رلجاذغ لاقي 120 كم بوزآ هدای لوف ىلع قفآ نا رعهو درح نالوا |

 لاق ردهنسانعم كتلسکاو مرووا هیفاع لاس اذا یاثاو لوالا بابلا نم اش #
 رد هنسانعم ى آ د رج نالوا هدءرابیدو هلن رسک كم به ( د:اذغالا ) هست ازا هدغ | 3

 ربسلاقو ربلا ذغا لاش ردهنسانعم كعرو رب 'ربتو ذغ ینعع ح ربا ذغا لاقب ۱

 تلاس لاقل روند هنیريا ظیلغ نالوا هدهرای يضف كني ( ةدذفلا )عيسا اذا |
 نالیس بویلشیا عطفنبال هکرونید هتحارج لوش ( ذاغلا ) هندم یا ح ربا هد |
 یتبوط راک اد را ر هدزوکو نوملوا دس رول وا هدنسه ریت لدسح هوا را ۱

 ب هئالوا ثعابو ثداح اکا هکهت وا عطقنم اعطق بولوا هرزوا نالی
 نالوا هدنفرط نور نزوک یرتککا یرب رولوا هلتهج کیا ءابطالا نب زرد

 نالمو غرف ردیا نالی هدقدلوا عقم هدام هدنآ بولوا ثداح نابجرب هدنراکپ |

 ندنفعض كنسهکسام ءون لزوک یسرو ردبا تدوع اعاد یک نابح یراکدند ۱

 لهاک هدرانعمو ذاغو رولوا ندنفعض كنس هاه ردا جاضنا ینتیوطر دوشای
 یصاا ةعامر هلاه ( ةذاغلا ) ردهنتسانعم كارداو ضح ذاغو ردعسا یک پراغو

 هکه تن روند هرب قشمو یر دد قیءدلقتب هدنس همت كغجوج كن وک هک رد هتشاتعم

 ردشواتک اس ندنو هدناب تن فومنکلهدننزو هیراس رونید ید هیذاع 8ا

 هصقن اذا هنماذغ ذغ لاق ردهتضانعم كتلسکا هدنزو هز ( :ذغ ذقلا ) |
 یظلا ذغ ذفن لاش ردهنسانعم قمآرجص هوا یرب هدننزو لزلزب ( ذغ ذغتلا )

 پویلقوق ییوص هکرونند ههود زنسوص لوش هلی كيم ( ناغلا ) بفثو اذا
 ظیلغ ( ذیلغلا ) ءاا فاعی فویع یا ذاغم ربع لاقت هلوا ردا عانتما ندکمحتا -

 لاق یدنلوا رک ذ هکردیفدامو هدننزو هیدنغ ( هيذنغلا ) ردیفدامو هدشنزو |

 یا كزاغو هکرونید هنج رحم توص هدزاغو ( ذناغلا ) هب یدنغ ییعع هب یذنغ | 3

 ه هام هرزوا یداع یاب هلبیاونع توضصاا ج رو قلا كفلؤم ردقحهلوا

 هتسا و بحاص نالوا بيصم هدنسدحو نظ هدننزو ناطیش ( ناذيفلا ) ردلوجم |
 هکر دیفدایم و هدننزو ظاتخم ( ذاتغملا ) تیصیف نظب یا ناذیغ نالف لاش روتید «

 لصف ۸ طناتفم یا ذاتقم لحر لاقت روشد همدآ نطبم نالوا نیکو ظیغ بحاص | "
 هوضعنالواینیام كردلاب هللا هجوا هدناویحو ناسنا هدتزو فک ( ذخفلا ) (ءافلا | ر

 و كناخو یحف كناف ردتفل ید ذم ذخف هدن ویو رونلوا رععت قلیوا کدو 1"



 ذاعمو یذالم یا یتذاعمو یذاعم وه لوقت ررولوا ناکم مسا هذاعمو ذاعمو هاالاو

 ویو ردندلاجر ءاعساو روند هنوسفاو زرحو هیقر هلاه هذاعمو ردندلاجر "یاسا
 (ةذاعتسالاو ) هدننزو لعفت ( ذوعتلا ) ردیدآ كیوصرب صوصحم هتتعاج یشقالا
 هتأطاو تصتعا یا هّلاب تذعتساو هّلاب تذوعت لاق ردهنسانعم قفغص هدرلنوب
 دایعاودهدنل غم ءافن هدناسنا هکروتند هناویح نالوا شمروغوط ابر ( 1
 یاس و ناروح رولک ناذوع واذ وع ی رد صع لععاف مسا ندروک و

 هدنیش تاناویح راسو وهآ یدو یک ذایع هرزوا لبصا ( ذاوعالا و :ذاعالا ) ۱
 تذاع ینعع تذوعاو اهربغو ةنیبظلا تذاعا لاق ردهنسانعم قلوا شمزوغ وط

 قالطا هوسفاو زرحو هیقریبدو هلی كنیع ( ةذوعلا ) ذوعمو ذیعم یهواذایع ۱

 هذاعلاش رولک ذنواعت ییج ردعسا کد نت رد هتسانعم هذوع ( ذی وعتلا ) رووا

 الم نوید هری قجغص يجف ( نوملا ) ةيقرلا ىاذيوعلاو ةدوعلاو ةداعلإ
 لوقت یک باح» رد هبانعمو ید ذاوع رد هنسانعم یشوخاب و تها و ھا

 نایکود بونافوا ندجاغآ ( ذوعو ) ةهارك یا هنم اذاوعوا ذوعالا انالف تکرتام
 هدننزو رکس ( ذوعلا ) روید ههامورفو لاذرو هلفس ندسانو رونید هغاربپ

 قالطا هرافلتوا نالوا شخ هدرارب برص كج هیعش ربا راوطدوخ اب هدنرلید تلک

 ناعام یا هذوع محلا بیطا لاقب روالوا قالطا هلا نالوا قشپا_ هکیکو رونلوا

 یس هلوقم غاط قجهلوا عنام هنیراذخا هکرولوا قالطا هرلشوق لوشو مظعلاب

 كانکیت یندو هدنرانزو ثدح و مظعم ( ذوعملا ) رلهلوا شلبا اجلا هرب برص

 (هذن اعونب) رونپد هغلتوانالوا تبا هدرلرپ برصكجهیشربا راوط دوخاب دنرلپد
 ردیعما كن هلتسق رب ( ها ذاع ( رد نطب ررب ند ع ( یذوع ونبو ) ( هذوع و /

 ليس هين رغصم ( هد وع ) هدننزو دیس ردقلوا هللا ذيع نالوا باوص دوخای

 ( ةذاعلا ) ردیدآ عضومرپ هدلحم ما فرس هدنب رق معن ( ذاعلا ) رددآ كنوتاخرب

 هنیرب یرب هدننزو لعافت ( ذواعتلا ) ردعضومرب هدندالب هنانک دوخاپ لیذه هلاه

 هدننزومظعم ( ذوعلا ) اضعب مهضعب ذاعا اذا موقلا ذواعت لاقب ردهنسانعم قنص

 اعطقندنریو ردنرابعندذیوعت لع ردناکم مسا هکرونید هری كجهرکچ هدالق هدنویپ
 ح ربتال تراص اذا ذوعم ةقا لاقب رونید هبهقان نالوا رلربآ هلحمرب و هفرطرپ
 مسا ( ناتذوعلا ) رونید . هنساعرم هود نالوا هدنسلاوح كنه واودحاو ناکم یف

 ردنيضتم یذبوعت یر ره رووا قالطا هسا ةروسو قلف هرو هلیسهين لعاف

 ( هلا داع ) ددندلاجر ءامعا هدنتشنزو ثدحم ( دوعلاو ) ( ةذناعلاو ) 1 )
 ردوا رب هدروناسیت ( ذاعم ةکتس ) ردیمسا ینالوللا سیردا وا ندنیعبات رابک
 ماما مان یلاقلا ىلع نب لیععسا ىلع وبا یلام الا بحاص هدننزو نوعس ( نوذیع )
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 | روند ۳ نالوا زنا جارخا هعف ىنلوق 3 لاف مس 1 (دمرطاو)
 لاش روش وا رعت رطا ها وک هکر وند دی نالوا رنا روما ۳ لوف لک

 ( ةذمرطلا ) رومالا ىف ققحم الوا لعفيالو لوب نأك اذا ذم رطمو ةذم رط لجر
 درام دم رط لاش رد هنسانعم كلبا یفارکو فال ج راځ ندنس» زادنآ هدننزو هحرحد

 دروآو لوطف همدا هلوقمول خ اذن رخافم ناس یا اهرکپ ناذمرط و ذامرط وهف
 هديته روند هرازم و ريق هيلوكس كنافو یصف كلاط ( ذفِطلا ) روث وا ریعت |

 لاقب ردهنسانعم كم وک هرېق قیم رول وا ردصم ( ذفط و ) رولک دافطا یرلمج ردتقل

 رب هد ردم هدننزو ذفدق ( ذط ( هربقو همر اذا يالا بابلا نم اذغط تيما ذقْط

 نیمپات هک یذبنطلا راسب نب )سم یشادنرق دوس كاورم نب كالا دبع ردیدآ ھی رق

 ییا دبلط هرزوا ییدلیا تب هدنبانک مان رنشم یوج توفای ردنداروا ردندنیدمو |
 هد هدوم ماقا هدنس هکلوا سن ول یرگید ردهدلبرپ هدرمصم دیعص یرب ردعضوم

 لدول وب هدننزو هج رحد هليا همم نيش (ةذجثعلا ) ( ةهلانیعلا لصف 3 ردعضومرپ |
 اه رطم فعش اذا ةزيثع ,ایسلا تز لاقب ردهنسانعم قلوا فيعض یروشی

 ةيذنع هب یذنع لاق ردهنسانعم قغرقشقو قمردنف هدننزو هیقلس ( ةيذنعلا )

 ةأرما لاقت روشد هبیراف یوخ دب هلک كلاذو كنیع ( نایذنعلا ) یرنا اذآ

 هکرونید هند كنكك كاك | هللا قلوق هدهرهح ( ةدناعلا ) قلخا ةئيس یا نایذنع
 ړل رکسكواوو یضف كنيم ( ذوعلا ) ردرب یرلید تكنسیکیا هلفلوا ندنفرط یرقوب
 رد هنسانعهاجا |قفغص داره رلي ( ةداعلاو ) ( ذاعلاو ) هلك كنيع ( ذایعلاو )
 یا كنم هللاب ذوع لاقو الا اذا ةذاعمو اذاعمو اذايعو اذوع نوعی هيذاع لاقن

 نزسکلیا برض زونه نکل بودا فوغ هل رف یدآرب مدآ رب و كنم هقاب ذوعا

 ور رهن ضعب ر رد اذوع هنم تلفا هسل وا صالخ ب ولی رص ندندب بی رقت رب

 هما دوو رولوا بعشنم ندنسانعم ت رک هروک اکا هغلوا ط وبضم هلنیتحف وب

 قحفص ذایعو یدلوا رکذ هک رد ردصم هدننزو باتک ( ذایملا ) ردندلاجر

 هشوق لوش و یأحم یا یذایع وه لوقت ردردصلاب هيم رونلوا قالطا هرب

 ردصم هدنوب هلوا شغا ءانپ هلع راسو غاط رولوا عنام هنیذخا هکروتلوا قالطا ۱

 هکردهنسانعم قلوا شمروغوط هدییش ناویح ۳ وهآ ذایعو ردلعاف یتعع
 ةثدج تناک اذا اذایع اهربغ و ةيظلا تذاع لاق ردنرابع ندقلوا دلو ذاعم

 كراب ع یدنلوا رکذ هکهعت رد راردصم هلیعف كرايم ( ةذاعلا و داعلا ) جاثلا |
 ندلعفیردصم نمی ردهدنکبس ةذاعمو اذاعم هقابذوعا یرللوق هقا ةذاعمو هقاذاعم |
 لاقبو یک هلا ناجس هد هسیدغلوا لامعتسا نراقم هلعف هناذ ق ردقنره ردلدب |

 یالاو ءانعلاو یعلا لش وهو هللا ءحو ةذاعمو هللا هحو ذاعمو هلناذاععو هللا ةذاعم

 نانأملاو



 اتذمش ىف ةلبلا لاش هنمو نود وام ندرونم یانعم روند هثیش یراقد رشآ قلوق

 هنس رب ردهدنسا رج لثم رول نم مالک ایلع عفت رب و ریش بلا الا نود منا كلذ و

 هدنسساعم لج و هدنزو یذرش ( یذرعشلا ) روث وا دارنا هدفدل وب یتقال لع

 یذربش روک ذم نالوا یمسا كلج رب ندنس ل دف بلغتو یدنلوا رکذ هکردیف دارم
 رفعح ) ذهمشلا ۳ رد ید یذر ٣ یک یرلک دید یذدرش هکر دتفل ید هدنظفل

 كنراشید یزآ بولوا كالا و و ها دیدح روند هدف ن هدنژو

 نیکسک ییهتسنرب هدننزو هجرحد ( ةذهعشا ) روند هکپوک نالوا نیکسک یرلجوا
 قفلقفو يڪ هکنت یرومد و هددح اذا نیکسلا ذهش لاقب ردهنسانعم كلا

 هام زلف توت و كني# (دوبنتش ) هقفر ادا لآ دیش لات و
 نب لعو یدیا تاذرب :وعدلا باعسم ندارف وبن ن دجا نی دن ردندهیمگا

 داود رهش “واف ردهدننزورفعح کد نی دن نا دجاو ردو و
 روند هفیراص هدننزو بارع ( ذاوشلاو ) هدننزو ربنم ( ذوشلا ) ردندننندم و

 سو دیس كموق ریو ههاشدان ذوشمو رولک دیواشمو ذواشم یرلعج هنسانعم هماع

 هلرسک كنيش ( ةذيشلا ) دیسوا كالم یا ذوشم وه لاق روئلوا قالطا هنسهد رک
 ةذيشلا نسح نالف لاقن یک هع روند هنتلاح شنیراص قراص هاب هک ردعو ءانب

 دع كذوخا ردلمتس دتسانعم ساو قلخ هدننزو تاجا ( ةواشالا هم وا
 قلا یاذواشالا رمخ نالف لاش هنمو رد_دفلوا میهن هاینبسانم قعراص قراص

 هدننزو لیعفت ( ذیوشتلا ) رد مالسلا هيلع حوا نب ماس نا هدنزو دجا ( ذوثا )

 هو شنوک و هتممع یا هئذوش لوق رد هنسانعم قمراص قراص هنشاب كمدآرب
 یفا رطا كشنوکو بیغملتلام اذا سعشلا تذوش لا ردلبعتسم هتسانعم كليا لیم
 قاروقوو ردل سم هنسانعم كليا هطاحا رللوب هقفو و هجا زسرومب لئام هیوراص
 قيقر باح بلج اهلوح راصو اهع اذا سا باعلا دوش لاق رولوا هد را هنس

 لاعتفا ( ذايتشالاو ) هدنزو لغفت ( ةوشتلا ) ةرفص هيفو حراشلا لاق هيف ءامال
 م ادتمع یا داتا و دوشتف هدوش لوقت رد هنسانعم قعراص قراص هدننزو

 هدلب رب ۰ نسهکلوا لید دلیحف كرلابو كنهرمه ( ناذیمصا ) 4 داصلا لصف »

 هکردیوسنم هدیییصا ردیعتا كنهقلا جار ع ون رب هدنرایدقارع ( ةيذييبصالا ) رددآ
 4هسس رز ده رب نیبردلا نب هد دآدغب غیدیبصاو ردکع د یر ردیب رعم یسراف دبس

 Ses هرکش ع ونرب Rh (Bh) 4 ءاطلا لصف ۶ ردیعسا

 تابنوو رایدلیا هيمن هلکن ۲ ندنفیدلوا جاتحم هغلریق بولپروا هلا ربت ندنفا رطا |

 ندیعصا ردي رعم یسراف دز رٿ و و ردقح هلوا رکش کیم و نیم یراک دید یزکش ۱

 هایرسک كيمو كناط (:ذم رطلا ) ردلوقنم ید لزربط و نزربط هلمال و هلو اإ
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 : ش رولک ناذغش یمج ردروئاج یرا tI ردیبا اپرح | 5
 ۱ ر هرم ت هدنوب یک بی رونید هدروق و

 ۳ ناک اذا مبارلا بابلا نم اذقش لجرلا ذغُش لافب ردهنسانعم قلوا رکو كب یزوک
 بیعو ٴیش یا ذقن الو ذق هلام لاقن ردهنسانعم هنن ذقشو ویع یا اناذفش

 هدنو و لاځو بیع یا ذشنالو ذق»ب هبام لاقب رولوا لاعتسا هنسائعم لاشو |

 هلیوکس كفافو یصف كنب ( ذقشلا ) ردعابلا ذقنو ردهدر زابز هیره کون و كني |

 قلوا رود ندنلحڅم بودیک هتم رپ رولوا ردصم و یک بلذ رونید هدروق دوب
 قالطا هماوها و تا۵ ع ومب هرم بڪ كني ( ناذتشلا ) رکذیس اک هتاف

 . ]| هدننزو درص ( ذفشلا ) رونید هنیراپروای كنشوق قلت رفبو تشوف یوطو روثوا 3
 ۱ ناقش ييج ردزیاچ هداه سکو یعهف كنيش هدانعع و روند نرو

 ۱ ( یذقشلاو ) هدننزو | رعت ( :اذقعلا ) یک ی را ر ولک یذافش و یک نادمص درک |

 كه ( دافسدالا ) روید هد وق لش وط ن الوا ش * تیبا هدنزو یر ۲

 ۱ ناشا بابلا نم اذقش ذقش و ذفشف هیذغشا لوقت ردهنسانعم د رط ا هک |

 | كدا تموسصخ هدشزو هلعافم ( :ذقاشنا ) ماك بهذف هتدرط یا عبازاو
 درك كيمو یصف كلی ( ذعشا ) هاداع اذا هذقاش لاقي نت 5

 تأرا ینکلهیک هقان نالق هبک هدننزو دوعق ( ذوعشاو ) هدنزو باتک ( داماو ) ||
 اذوعشو اذاعشو اذمش ةقانلا تذمش لاقب ردهنسانعم قمردلاق یرفوب ینغریوق نوا

 ذعشو دهاوش نم دماش یهو حاقللا رل اهسذ تلاشف تعغل اذا یاثا بایلا نم

 هسا e بویغص یرقو یو یسهلوقم لیوارس و رازا ذامسو ذعشو

REAقع وط یش آ یجاغا امرخو هیتبکز ىلا ینعی هعفر اذا هراز اذمش لاش  

 یثأ ندنفوخ یبورخ .كنجر نوناخو تربا اذا للا تذمش لاقن ی
 ۰ هیشخ هق رخ هثشح اذا اهحرف ةأر ۱۱ تذیش لاقش ردهنسانعم قدوص هرواحم هنح رف

 | تارا یکلهبک هلقلاق هبک ردلعاف مسا ندروک ذم ذش ( ذماشلا ) اهجر حورخ 3
 مکر رولک ذمو ذماوش ىج که رونید هبهفان نریدلاق ینغ ریوق نوجا 8

 ( ذماوشلا ) روید هبرقعو هنسانعم هفلخ روند هبهقا هبک افلطم ذماشو هدنزو | 3

 (ذعشلا ) رونید هنيراجاغا امرخشتوط یشآ ذماوش و یدنلوا رکذ هکردیعج كذداش
KEتثایو كرم ( ةذمشيلاو ) ( ةذعشالا ) هنسانعم هماع روند هقد راص هدنن زو منم  

 هلسیحف كيمو كلاي ( ناذمشيلا ) رونید هرلذوت نالوا رچوا كا هليخف كرليو أ ت
 هدشنزو لاعتفا ( ذاشالا ) یک بئذ رونید هدروق هلیعدقت كنيش ( ناذیشناو ) | 3
 لاش رد هنسانعم قفردشروا نوحما قعشآ بوربدلاق یتغریوق كمويق یثید چوق اک

 ر امت ا دقسف عشرا ىح شال لا١ برس یا شیکنا قع || 9
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 - هوش تكس ةت لا

 9 هر هو رعد 

 ناذقشو یهنا ردندصاوخ قلزای فلا رب هبیص "یتاشیو ردبرج ینیدلوا یروص |

 ردزاج ي وقو جد ,داییص ردلک د هروک هشابخو ثواید كحاص یباصا كنآو

wU E 

 لاسزا هنوک رظا هيفح نوعا سسح یلاوحا هدنرومأم لحمو هدهار 0ا درو
 ریس هلیرابع دی ربا لع ءارعالا لوسر یذوعشاو فلوم روید همدآ یرلکدتا

 4 لیتو هدسانا کل یدنلوا هر هو لرا رز
 هتعرس رونلوا قالطا هدبرو كي افلطم هلغلوا موسم هلیاودع هتفط یذوعشلا

 نجرلا دبع ی ذوعشو ذوعش نن بلا ردندیماسا هدننزو رفع ( ذوعش ) یتیم

 ردندنتعاجو طھر دردم ی نابعت كلام ی دوعشو رد اند هدیلخ کس دوعش و

 ذبعشم وهو ذوعش ییعع ةذبع» ذبعش لاق ردتغل هدنآو هدننزو هدوعش ( ةذبعشلا )

 ردندعو و ید ایهس رد بلا وا یس هلک كنهذبعش هک رید ح راش ذوعشم یا

 ردراو لخدم كنیاسنا سفن :کلای هدنلاعا رونلوا رببعت یعحغاب زوک هنلها كن
 ( ذیفشلاو ) هلناحف ( ناذقفلا ) ردقوب ییلعت ههبولع لیعافا یک مسلطو رم

 لحجز لاقي روند همدآ نالوا نم هب و وا هدننزو فتک ( ذقشلاو ) هدننزو ربمآ

 هکروتید همدا رظن دی ذقشو ناذقشو مانب داکبال ناك اذا ذقشو ذیقشو ناذقش
 هیاص الا عیرسو رصبلا ددش لوق يلع هلوا ردا تباصا یزوک هسلیا رظن ههر ره

 صیلاددشوا نیعلاب سانلا بیصب یا ذقشو ناذقش لحر لاش روند هیسک نالوا

 هب هنسن ینیدقاب هلغلوا بلا دیدش مدآ نالوا نمهب وب وا هک هلوا مولعم هباصالا عیرس

 ید هح اص یاعت هللا ذاعم هلغلوا رس بج وم یھ تیمش رولوا کد یزوک

 . هربق یناسنا زوک هک یک قحا نبعلا ردشبا هلپا ربا یعوقو كرظنو ردرمض بلاج
 لاک هدغلس راردبا ریبعت یلامکلا نبع هزوک لواو رارید ردیا لاخدا هزدق یهودو
 رد یتیم هنکیدلنا قلعت هنلماک كئیش ره رظن دوخای شعار کد ك یزوک مدآرب مات

 نبع ناسا و یعوقو هد رصد ندما رک باخت ا ردخهاغل وا لع ا تن هل هم ق قح

 ۱ بو نهذلا لات هد رظذ تفوو ییاتع كنب روح نخ را ها ولص هيلع ناسنالا

 یراح ند رکناسل لا رکذ نوین یک هللا ءاتیام و هللا كراب بول و رک اذ بوی و

 هدنآ یتیدلوا قحال بحت هتلاح نهذ هلفغلا عم ردعقاو یراقدرویپ ملعت وید نوا

 بول وا لصاو هب ویعم و چ هرصاب ا کک مو“ رمت رب ندنناع نع ها رظن

 حیطلاب د وسح و رد را ناسا هیت توق 9 رول وا رهاظ هی لواورتاتم لنک

 تو ال یذلا مویقلا یاب مکتنصحو یش وک رول وا رطن دن لبح هسک نالوا

 تباث هلیارنا میظعلا ىلعلا هاب الا ةوقالو لوحال فلاب ءوسلا مکنعو ىع تعفدو ادبا
 ریس هتنیاصا رظنو رعس قفلوب هدکرزوا اعاد یناوسا بنرا بقعویونعم نصح رب

 سس
 هات را
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 | ری#تواو یک یزملک هووعفو دووم التن رولوا ذاشاعم هدلامت-او سایق میاد |
 هدلاعتساو داش هدسایفو رددوففم یلصا هدنو ارز زفلوا ج ها صا هلکن و

 ج اھا دیو 4لالوا د رطم هدسایفو ذاش دلا متساو رده لالدنسا 4الوا د رطم

 ردزاج یعوجر اکا عاش اضهب ردهدل زم ضوفرم اسأر اریز ردلکد ی
 ناف هح هفشب بو ربآ ند روهج رول وا یدعسم ىە ذشو یھ یک یه للجا ۱

 هروهج نع هردناذا یناثانمال لوالا بابلانم ینعی ریغال هدکاذش هذش لاقب هتساتعم
 لاش رد هنس اعم دث هد رلز و هاب رم كره (ذاذشالاو) هدنزو لیعفت (ذیذشا)

 ردليتسم هن سانعم تلیوس زوس د رطمالو رداب رب داذساو هدش ییعع هذشاو هزذش

 هنسانعم كليا فرط رو هغرالآ یهنسنرب وداد لو ءاج اذا لج لاذغا لاقت

 نالوا لیلق دزو نامر (داذعلا) هاصقاو هاح ادا ",كاذشا لاق ردات
 دارم رولوا قالطا هرلهسک نایلوا هرجا یزانمو دقو رووا قالطا هنعاج

 هکردرلمدآ نالوا هدشب كموف رخآ بویلوا هدنردرو یدنکو هدنز4-ف یدنک
 ردعج هن هک ردمونسم هدننزو لاخر ذاذش هدناهما ضعبو رووا ریبعت ىجا

 (ناذشاا) یک ردس روند هنجاغآ قب هد دشت كلاذو یمک كنيث (ناذعلا)

 راسو هشیرلش اط لج نالوا هدنک ارپو قرفتم هیددشن كلاذو ىمضو یصف كني
 ردعج مسا هلیحف كش هنم قرفنام یا یصطا ناذش هباصا لاقب روند هراهنىت

 ردعج ندنظفل ذا هلی كنيثو رونید هنیرلشاط ی هفوک هک یک یظفل ناذک

 كلذک روند همدآ ناقج بولیجم ندروهج ردلعاف مسا (داشلا) یک نابشو بلا
 حالطصا هکروتلوا قالطا هنالوا د رهتمو ج راخ ندهیلک ةدعاق دوخای ندماع مکح
 ( ذیرمشتلا ) ردسقل كئدح مان ضایف نإ لاله ذاشو یدنلوا رک ذ هک ردندمولع

 ةجملا لاذلاب ةيالا [ مهفلخنم مریدمشف ] لات هلوفو ردیفدامو هدننزو دیرمشت

 للادلانم لد لاذلا ناکو ذرمش بیکرت ةسهللاق اب ٤مل ىنج نبا لافو شعالا ةآرق
 هدننزو رفنضغ (ذبیملا) رذش بواقم هناکو ةمعملالاذلاب ”ىرقوىواض لا لاقو مهلا

 یی هنن رب هلا كلتسد ریا هدننزو هج رح د (ةدوعشلا) رونمد هثیش نالوا ظیلغو نوغوب
 دیش هرس هکر د هتسانعم كمروتسوک هدرخآ تروص فلاح هتقیقح هدسا :رظنم

 یرهویش نوک انوک ردکلکباچ نامه یسهداع رولوا ریبعت قلزاب هقح رداتعمرب
 یتغل هبداب لها هذبعشو هذوعش رد حراش ردشلوا نمدومشم ضعب ۵ هتن رد زاو

 ذوعش ارهاظ هلغلوا موسم هدیعش هلي كنيش هدیسراف تفل هکرید ملزم ردلکد
 لوعفم مسا ( ذوعسشلاو ) هلیسهینب لعاف مسا ( ذوعشلا ) ردبرعم ندنآ هدیعشو

 ذوعشم وه لاش ردلومت هب هغلابم یسهیاب لوعفم مسا رونید هزاب هقح هلیس هی
 هلصا هيلع امریغب "یا یرب رصعلاک ذخاو ديلا ىف ةفخ یهو ةذوعشلا هلو :وعشمو

 یأر ف
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 هلن وکس كن لهم یاحو یعف كنيش (ذعشا) اه رطم فعض اذا ءامسلا ت تذجثا

 تالا ازش نکسلا د زڪش لاق ردهنسانعم كلبا نکسک بویلی ینسهلوقم قاحو

 لاش ردلیعتسم هتسانعم كليا لاعشا یهدعم یرارح قلحاو اهدحا اذا ثلاثا

 لحراذعش لاقي ردهنسانعم كلبا دیعبو د رطو اهمرض اذا ةدعلا ع وا ذم

 ندل وا یانعم ررلیتسم هنساتعم قفاب هیف هیف هلارظن روت هیسکر و هدرط اذا

 ردهنسانعم كمروس راوط هدو فنعو اب هامر اذا هنیس هذخش لاقت هردذ وخأم
 ردذوخأم ندلوا یانعم ردلمعتسم هنسانعم قاراطوا دیدشاهقاس اذا ةبادلازعش لاق
 ادا مزع لاش رد هنسانعم قعوص یغوبف كيشرو بضغ اذآ هیلع د لعش لاش

 حا اذا لاوسلاق ذحش لاقب ردلعتسم هتسانعم كليا حاطاو مارا هدلاوسو هرشق
 كليا نکسک دو هل رک كنه ( ذاعشالا ) ثاعش لقتالو لم ذاڪش وهو

 ثلباد رط دوب هدننزو لعفت (ذحشتلا) اهذعش ىع: نیکسلا ذعشا لاه رد هنسانعم

 لیعفت هلک اردتسا نسخت لعفت وبشا ح راش هد رطاذا ذهن لاق ردهنسانعم

 روتیدهمدآ نالوا رروس كب یراوط هلتاعف (ناذحشلا) ردشلبا بیوصت هرژوا قلوا
 هب هسک ایکس و تسح هد رسو ییسو هنسانعم عیاج روند همدآ چاو هنسانعم قاوس

 كغاطو رود هب هب وټسم ضراو رونید هه یرکد هدننزو با رحم (داعشا) روند

 رلضعب یدنلوارک ذ هک ةت رونید .هب یصلد مرم هدننزو دادش (دذاهلا) روند هنشاب

 صا وغلا ةر د باهش نکل ردشلیا یبن فا وم هلکغا قالطا ثاصش هلا هثلثم یا

 حفلا یا نا ردندباشا ناصثو ردشلبا عرصت نجت كتغل لها ضعب هدنخرش
 یراوطو هنتسانعم نسم روید هب وک ي هدنزو ربنم (ذحأملا) ردندنیدحم داخلا

 ندم زدندامسا هدنزو باتک (داحش) رونید 4 ی روس نالوا رروس هل دشو فنع

 هدنماکنه تدالو هقان هدننزو هلعانم (ةذحاشلا) رد رعاشرب ندنسالیق هیض ذا یا

  ردهنسانعم قمراص بورو هفرط ییا هلئدس بوردلاق ینغروق ندنتجز یرو

 (ذاضشانا ) اددش ءاولا هتولاف اهنذ تعفر اذا ضاخلادنع ةقانلا تذعناش لاق
 ذا بلکلا ذخشا لاقب ردهنسانعم قعرقشف یبوک هدننزو مارک ا هللا همه یاخ

 كنهفناط رب هدشنزو دوعق (ذوذشلاو) هلددشت تكلاذو یصف كنبش (ذعلا) اغا

 لوالا بابلانم ادوذشواذش "یشلاذش لاق ردهنسانعم قاوا هج هقشب بوقح ندنحا

 ردیلباقم دا ,طا ذوذش و تا  رهنم هک هلوا مولعم روهطبانع ردناذا یاثلاو
 رولوا درطم اعم هدلاعتساو سايق لوا رده وک ترد دا رطاو ذوذش هد ع مالکو "

 هدل عتساو د رطم هدسایف ینا یک رک مافوا د ز تب رض ا ردو هب ولطم دیافو

 هدسایقو دزطم هدلابعتسا ثلاث یک یرلیضام كنب )هک عدیورد الثم رولوا داش

 .ردشمافلوا باق هقلاواو هک یک مال تبوصتساو تف از ضوع) ات
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 | 6ردسیعوت یابد يمالعا رولوا عون شب دمز اریز راردیادم ندسنعوت دجربز |
۹ 1۹ 
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 "هنسیرو ناار هنهوارپو ردیا ج وتو صار هکابوک ںیوصو فاسو لدب تیافب اإ

 یراسم لئام دیو یرمدم هننالوا فاصو لدب كدجربز و راردیا قالطا یی اا .
3 

 دس
 (ذازلا):ردوب یعون قچلا راریدیدنه هنعو یراص لئام هبیزم قو یمویق هنالوا |
 ثدحرب ناذاز نب روصنم ردن دیماسا (ناذاز) ردیعسا امرخ ع ون رب 6 ردهنسانعم دارا ۱
 ردیرادنس كني رلثدحم ناهفصا ظفاطا یاذازا ناذاز نب میهاربا نب دو ردناقیق |

 هلیبز لاه (:دبسلا) (نیسلا لصف ۸ ردیسهینکد رلکشا ینعی كري (ناذاز تاتا
 ربع ترس هدیکر کر دپ رعم یسراف دبس ییعب ردب رعم و و ردیعا ثاف رظرپ هيب

 ردیدآ هدلب رب هدسلایا ریه هد زو دجا (ٌكسا ) ردنوحا تدح و ءاه ردي رک دتا د

 هد هموقیم ؛دلب ی راک دیدذبسا ردیدآتعاجرب ندی دق سرف هدننزو هذاهج (ةدیاسالا) 3

 ءانب زاوا عفت همه لاذو نیس هددییع رب هک ردد هدهد رطم یدیا ارولوا نکاس |
 نس رجا روید هنشاط یابی ھی كنيس ( جذابنسلا ) ردرلب عم ركوب یل | "

 . ]| هراینوص نالوا یف رع هدیکرت هرابنسو ردی رعم یمراف ؛راینس ینعی ردب رعمو و هنساتعم ۱

 ٠ تبث فام هروبنم لوق هدیج باب فاؤم نکل راروسالوق رلک اکح هکردرلکدید | " 
 هب قر هقشب هدروباسیلو ردیدا هیرقرب هدناهفصا هلیحف كن هره (نایذیفسا) ردعظا / |

 یدنلوارکذ هک رد هن انضم دیه (ذيعا) ردنداروا دیلولا ی هنادبع ندن دحم ردیدآ ۱

 ىلع نی كرابم ىع كنو و دز ربط تا نا ىلع ن دمو قرودلا دج نب هللادبع و 1

۱ 

 ف ا
 سم

 ردراثدحمردهلیرمسک كيو كنيس هک نوږذملایدادغبلالعنب داپ دحا مساقلاوباو | "
 دیشر ظفاح رد هي رفرب هدنساضق درویا هليتخف ( ذبش ) ( ةمصلا نيعلا لصف ۸ |
 نیدلا سعش همالع یدیفحو ېذبثلا یدلاخا میهاربا دلا یا ن دجا رکبوا نيدلا |

 یطنبح ( یذربشلا ) ردندهیرق لوا ميهاربانب ی همالع ولغواو دم نب هاربا |
 ندنس هلق بلغت یذرېشو روند ةذا رش هدنشنوم رونید هود كباچو تسح هدنزو |

 د ریش لاقب زدهندانعم كروب هتضزس هدننزو هجرحد ( ةذ ملا ) ردیدآ لعرب |
 هجرادقمرب ىلشغاي فیعض هلینوکس كيجو یعف كنيش ( :ذجشا ) عمسااذا لج لا |

 هدنن زوع القم (ذاحخملا) ةفيعلا ةرطملا ىا هذجألا ءاعسلا ترطما لاقب رونيد هب قنسح

  نکل ردلودعف ندنظفل داعش هدننزو ماطق (ذاج) رونید هنابص هکردیف دامو ||
 هدنلوفهتع لودعم كفلوم هلغلوا تب هنسانعم هفیعض ؛رطم یظفل ناج هد رهزم |
 هنسنرب هیرسک كنءزمه (ذاجشالا ) رديا اضتقا قلوا عجار هدظفل ,ذجش ریش ۱

 "یشلاهذجشا لاقب رد هنسانعم قا غوا هننحم ینآ هلفلوا ولتیوعصو ولتدش دیهسکری اا
 رد هنسانعم قلوا نک اس بولیسک هرکصندقدغای لصتم زومغیو ءاذاو هيلع دتشا اذا /ا

 لاقب ردهنسانعم غاي فیعض یروبغب كدولبو ماجالادعب مج انا رطلا ذجا لاقي
۳ 

1. 

 ۰ ی
۰ 
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 یا ۶ 0
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 قالطا ههودو 4 اکبسو هدنور هدننزو فتک ( ذب را )تفت اذا عبارلا بایلانم

 یکلای هلغا وا منه ندکنح ( نانعلاذ ر ) ماوقلا فیفح یاد ر سرف لاق رونل وا

 ام نم اد رفنم یا برم نانعلاذ ر هتأر لوقت روال وا قالطا همدآ ندا رارف هنشاب

 ندنسانعم تفخ رولوا فضو هنا شید ةح لا هدشزو هحرف ( ها )

 هدنمالک هدننزو تاحرف ( تاذروذ ) ملا ةليلق یا ةذبر هل لاق رد ذوخام

 یا تاذروذ لحر لاش رولوا قالطا همدآ نالوا رشثک یاطقس و ثارنع
 دب هتف و روشورش هدننزو هینالع هاي فیف ( ةیذابرا ) هنالک ق طقسلا رثک
 (یناذراو) هدننزو بارم ( ذابرلا ) ةنتفو رش یا ةيذابر موقلا نيب لاق رونید
 لنا لاق رولوا قالطا دما هاچ هزرهووک هز زره ول زوس قو دنا

 لاش ردهتسانعم كسک هلرسک كنهرمه (دابرالا) راذهم راثکمیا یاذرو ذابرم

 لاقت ردهنسانعم كليا ذاخما رلیعماف لوم هد هروب نم ٌةیرق ماندن رو هعطق اذا هذنرا
 طلا نب ريرج تنب هدننزو ءارحت (ءادیرا) ةيذبرلا طایسلا ذخحما اذا لح اذی را

 هدننزو باح (ذاذرلا) ردندنرا همننک بع (ءاذیرلاوا) ردیمسا كتعاج ربو رد یعاشلا

 تیافب یک رابغ یرلهرطق و یعاد هلتبالمو نوکس لوقلع هروب ولشغای فیض
 ناغاپ هجهرکص ندتوطر نانلوا رییعت هح شعبلادنع روند هرومشب نالوا هد رخ

 ردصم داذرو داذرلانم یوفا وهف ذاذرلا 3 لطلا یعصالا لاق روند هب قنسح

 اذاذ ر ءال اٿ ذر لاش ردهنسانعم قمردقاي روغي هرزوار هوک ذم هحودولو رولوا

 كليا راطما نیک طم ید و هل رسک كهره ( ناذرالا ) ذاذرلا ترطما اذا

 یرلنلوا هدنحما كنسهلوتم هرایو مولطو تذر ىن: ءاعسلا تذرا لاق ردهنسانعم
 لوعفم مسا (ةذوذ رلاو ذرلا) رارب دهعشلاو ءاقسلاذ را هدکدتا نالیسو حشر همشط

 ترام اذا ةذوذموذرم ضرا لاقب روند هرب 8 قنسح نانلوا رک ذ هل راهینب
 یاذممو لاق زونید هن وکو ل ذاذر هلیسهین لعاف مس | (ذرلا ذاذ را) الع رطمدق

 E تاک نرذگ ما یرب بوکس E یڪف كنار (ةذو رلا) ذاذروذ

 هثیدم (ناذار) ءاجو بهذاذا ةذور لحراذار لاق رووا ریبعت كليا هطلوا

 ردیدآ اضق ییا هدقاعو ردنداروا رشک ن دیلو ندرت دحم رد دآ حضور هدنبارپ

 ردندالعا ناذار دهازلا نسح ن دمع لرد لفسا ناذار هنب رب و لعا ناذار هیر
 باوص هدنوب نکل رونیدهب هنتفورمش هدننزو هیئالع (ةيذابزلا) (همحما یاّزلالصف)
 كنهددشم ءارو كيمو كناز (ذ رمدلا) یدنلوا رک ذ هکهتن ردقلوا هللا مهار نالوا

 ردیپ رعم"یسراف د مز روند هرهوج یرلک دید دجربز ندرهاوج سانجا هلی
 یراراس ردشلیا دعرب یدجرب ز هللا د رز هرزوا یوقوطسرا فوم هکر ید حراش

 یو ردیا رخت یوناض هک یعو لقب لئام هضاب كدرمز راضهو را قی
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 ها ) رد یاظ , یربرو ءو لاذ ی یرب زب زمرد لتع ین راتاو *یداو هدیسکیا |
 سال ابمو م رمش ندد کر هک رد هتسانعم قلوا 4 اب یو دابفو رس ف هدع زو جم

 راص اذا لج لا ذذ لاش ردئرابف ندقلوا ردا باکترا یکیدلید بورلیا

 رولرک هاب هک روند هبهفلفو ندنابسا كنح 4ب كلا ( ةذولا ) کناف اعیلخ

 ثالام هدشزو هعافم ( ةدواضلا ) یک فرخ رولک نوش یی هنسانعم رققه
 لاش رول وا دش هلفاوا هنسانعم تشفاومو هفلاخ اذا هذواخ لاش ردهنسانعم

 رد هنس انعم كمش دهم هک ردیفدارم و هدن زو دهاعن ( زواضاا ) هتفاو اذا «دواخ

 لاقب رود هناراکتذخ ليف كاخ ( ناذوخا ) اودهاعت اذا اوذواخم لاق |
 لضف باحعتا مدآرب راب ع هکر دن دانعموت مههدخ نم یا مولا ناو نموه

 كناخ ( ىجا ذاوخ ) ررید لماخا سه نالف بهذ هدقدلوا رمخأت ندو |
 ( 2ا۱ ) رولوا ندنشدلوا تقوم هکر رونید ةن هدمولعمان تقو كن هقسا ها مک

 روید هاب غ یش نالوا ج راخ + ندبردق ٿڪ هل اة يا لعاف ا ( دواخاو )

 دال ٌذ وعم یاذ والم ذواحم و ال دا سا لاق هل وا هيلا جاتحمو 09 هدنآز

 هرزوا ج اغرآ ییا حف كلاد ( ذوہدلا ) ( لادلا لصف ردندعابآ ذوالمو

 ذو اید ی هنسانعم نرنوذ بوت ردي رعم یعداف دونود روند هو شغقوط

 پا مث هلا دیدشت ( یذاذلا ) رول وا بیرعت هدر همم لاد دیهاکو زولك ذیایدو

 لمف ردنرعم یک یذادرش یندو هکرید حراخ ردقخهلوا داب کردیم قاف
 یملاص نوزوا هکردیمما تان عونرب هلا هددشم ىاي ( یذاذلا ) ( ةمهلا لاذلا
 (ةذ را ) € ءارلا لصف  ردلكد بوسنم نکل رددراو هللا هیسن یاب هچرک رولوا

 رولپ روس نارطق هب هود هلکن هکر ونید هنس هح راب یغاس ہو لوب لوش هیاعف

 رارریو الج بوروس هشا ی رظکدلشبا لی وی هلک آ هکر روند ههرواح لوشو

 هللایضرا یرافغ رذوا 2 هب رقرب هدنب رق هنیدم هذي رو ردتخل هده رسک كنار

 یذبرلا دم و هقادیع یرارداربو هدیع نب یسوم ندیدم ردنوفدم هداروا هنغ

 كار ( ةذبرلا ) ردهنساتعم تدش قلیافو رود هنحوا كنحماق هذیرو ردداروا

 . هيف رخالیا ةد روه لاق رونید هصخ زستعفنمو رخ نمار هشیارم الصا هلک

 كنس هلوقم نویفو هود نوحما تنیزو و هبقراص یرلقدراص یزرعآ كتهشی و.

 رونید ذنب رازپ ضیح كاوسنو رونید هنسهراب كوب نیکنر یرلکدتیا قیلعت هنیرلقلوق
 هل ہک كنار رولک ذاب رو هدننزو بذع رولک دبر یيج رونید هثش رادیم اقلطمو

 لصالا یف زونید هب جماف و روند هنشیرک یاب های دیدشتو هانیتعف ( یذیزلا )

 ( زا ) دخلوا قلطم دردیک هوا لوم ی اقو شیرک هدهروبزم هبرق ۱
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 لوسا و هیلع باغ اذا هيلع نوا لاق ردهنسانعم قلوا لوتس و بلاغ

 بئاج ذاح هک ردذوخأم ندنسانمم ابذاح لع لوتسایا نامالا لع ربعلا ذره ساو
 یک بوصتسا بویفلوا باق هفلا واو هدنوو یدنلوا رک ذ هکمتن ردهتسانعم رهظ
 ةذاع اه لاقب ردیفدارم و هدننزو فلاح ( ةذاخا ) ردشلوا دراو هرزوا لبصا

 هدعب و روند هرب نلک لکت هدنسهقرا تك آ ید لاح یک ذاح ةلاح یا ةدحاو

 یصفكناح ( ناوذيملا ) یدنلوا لامعتسا هدنسانعم تلاحو ناش هلا هیظقل تسانم
 نالوا رعت قووقسوق ندنعو یرموق یاب کردیا نارو لیض كلاذو

 قاس هروک هفلوم ردامسم هلیئوص هدیسسیکیا هک روید درح قاس هدییرع ردشوف
 كنهرای هدننزو دیدش ( دذا ) 4 ةمحلا ءالا لصف ۸ رونید هنککرا كن رقرح
 لاس اذا لوالا بابلانم اذیذخ ح رطا ذخ لاقب ردهنسانعم قیا ییوص یراص
 ثدح لصالا یکم هلی كلاب و عف كنهددشم یارو كناخ ( ذوب رخ ) هدندص

 ردندنسامسا رجخ هلیحف كناخ ( یذادرطا ) ردیسا یردب كفو رعم نالوا یوغلو

 نوزوا هیرمنک كنا ( دیذتطا ) ردیرعم یسراف یدا دروخ هروک هتنای ك
 لغ رونید هرغیآ و رونید هنسهبن كغاط كسکوب و هنسانعم لیوط رونید هثیش
 جږدکا هدراوط هنسانعم یصخ رونید هناسنا و ناویح جدکا شغاو هتسانعم

 رولوا نددادضا هدنروص و رووا ریبعت قیلما هدسورخو یشاوط هدناسنا و

 ناعم قوس و نیماضم-ح رطو هناکی هدتغالبو تحاصف ىنعي قلفمو ذيج ا ذنخ و

 دیجمیا ذیذنخ عاش لاقت روند هرهام عاش نالوا هنامز درفم هدیشلد ریبعتو

 یم یکج هیلبا موجه و هلح هرزوا ینا رقا هدکنج هک روید هردامب لوش و قلقم
 هب یرمشحمزوب هنسانعم همېب عاجش ردندهیرح لیح هک هوا ردا مابباو لاکشا
 وه لاقي روید هرداېب نالوا میم یکیدلروتک ندهربن هروک هفلوعو ردهدوک

 تقالط و تغالب و روند همدآ درغاوح و ی ذیذنخو هم عاصش یاذیذنخ
 هنګ را وتو مایا كب عوروند هموق دیس نالوا یأتمو میاحو رونید هییطخ یحاص
 "تابز د و یک یا روند همدآ نالوا فثاوو فراع تیاه هن راعشا و باسناو

 ناوه یغازط و" زوط :ندندش هکروتد هل لوب و رود هک نا ۶

 ردیمسا یسرف كنهسک مان ییابض نافقع ذیذنخو هتسانعع غیر زاصعا هلوا ررواص
 ( نایذنطا ) روند .هنشاب كغاط كسک و ید وب هليط كلاذو كناخ (ةوذنلا )

 تایدنخ لیحر لاش روند هم دآ نابزدن "رفز لد دوب هان ین كلاذو كياخ

 كلیوس زوس انفو شخ همدارب هدننزو هحرحد ( ةيذنلا ) ناسللا "ین یا

 ید هیظنخ هک هتن ءاذبلا ىلا جرخ اذا ةیذنخ لجرلا یذنخ لاقب ردهنتسانعم
 هک الام رد شالا رکذ هدنباب ءاظ یههظنخ و لتعم یهذنخ یرهوج ردهنانعموت
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 . ]| تنل ا) ہا رثکلا یا نایذنح وه لاقب روند یک سریع یالوا ہا ربثک
 ]| (یذنعلا) قرعلا شک یاد ذنح لجر لاقب روند همدآ نلرت قوج هلک كلاس |

 یر رکج هبلد کرولوا قالطا هیسک ماشو نابز دب ریفز لد هوس لعاف مسا |
 لوف ىلع اق قوح كب نیوص هبارمش هلرمک كره ( ذانحالا ) ردا قارحا ||
 ۱ جارلا نم ثك اذآ لجرا ذنحا لاقب رولوا دش هفلوا هنسانعم ی هجرآ |
 9 ساسالاق لاق ردلسم رف ییدض هبفلوا یبم هنیلوف رلنو نکل لفاوا بالا ق
 3 كلرت ( ذانحسألا ) هفوج ذنح جارلا ليلف افصص هفسا یا هلذنحاف هقس اذا |

 ساق میطضا اذا لجرا ذنه-ا.لاقب ردهنصانع« یاب وشراف هدنوک نوجا ||

 هلیئوکس كواوو یهف كلاح ( ذولا ) ردیعسا كلج ررب هدننزو ناتک ( ذانح ) قرم
 هطاحاذا اذوح ذو هذاح لاقب ردهنسانعم طوح كلبا تنایصو ظفح یهنسئرپ

 ییشرو اغير اهفاس اذا ةبادلا ذاح لاقب ردهنسانعم كمروص هتعرس یراوظو |
 كوه ( ذاوحالا ) هيلع ظفاح اذا هذاح لاق ردهنسانعمكلیا هلنفام بودهزوک ) |

 ةبادلا ذوحا لاش ردهنساد.م كمروس یراوط هلتعرسو فنع ید وب هل مک

 ردهنساتعف كمردکرب بوریدشواف یسابل نالوا هدنرزوآ هسکربو اعیرمم اهقاس اذا |
 لافب ردهنسانعم ای فیفخ یهساک یفیداپ یبهساکو هعج اذا هبوث ذوحا لاق |

 نلک یتلکت هدننرمص كن آ هلیفیفخ كلاذ ( نتلاذاح ) هفخا اذا حدقلا مناسلا ذاح |
 ناصطا لوتسا لاقب روند نیذاح هنسیکیا رولوا ولفرط یکیا هک روند هرپ

 هدنرادرآ یراقلب وا كن ۲ ناذاح و انتم نم دبللا عضوم ىلع یا سرفلا یذاح ىلع

 فیفخ روالوا قالطا هیهقرآ ذاحو روند هرارب نکد ولفرط ییا هدقدلاص یتغریوق |
 هلغاوا زا یو رونلوا قالطا همدآ نالوا لایعلاو لالا لیلق هک ردندانعمو دالا |

 هدلعو راک هدننزو یدجا ( ینوحالا ) ردیدآ رجشرب ناحو رولوا فیفخ یتهقرآ
 رد ذوخ ام ندنسانعم عیحس قوس روند همدا نالوا تسد هربحو تسحو قذاح ۱

 هدخاصموروماهک رونلوا قالطا هیسک لوشو قذاح فیفخ یا یذوحا لجر لاق
 لع هلغلوا رهاق و بلاغ اکا هسیا رولوا تعلصم ورما هنوک هنره بواوا كالا |

 الصااک او پودیا تیشو تیور نسزوروب ینآ لاح همبب پولک ندنقح لامکلا |
 یک رک موح م هیمریو تدش و بعت هنسودنک تیلصعرب و هیلوا لاح هتسنرب ۱
 ہیلع دشیال اهل رهاق رومالل رمش یا یذوحا لجر لاقب یک اغا نسح ییالس |
 هدننزو نابت ( ناذوطا ) ردهسانعم یذوحا دوب هدننزو ربما ( دولا ) چ |
 هدنکوا هلیض كناح ( یذولا ) ردنییم هلیا رفولین هدناد رفم ضعب ردیدآ تار |
 (ذاولا) رونید همدآ ندیک بوغوق كردیا ااو ثح هتعرسو ريس یاویح نالوا |

 ذاوهسالا ) دعب یا ذاوح امل لاق ردهتسانعم دعب قلغاریا
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 نکل بولوا ۾ رڪو یوص هلیحف كنافو كناح ( ةذفرلا ) رونید هکشربا هبوص

 كن هم داضو كياح ( دعا ۱ رولک ذفا رح ییج رونىد هب ەقان نالوا لو رهمو قیرآ

 ) یذاجلا ) ردیساو راد یاود یر 5 دید نالو هکر دتل دن یک هلیمص

 ردشابا هخاس فوم ردد دش رح ناف رد هنسان هم رح تدش هدننزو یارغ

 راکذت ( ذانهلاو ) هلّئوکس كولو یحف كناح ( ذنلا ) دیدش يا یذاج رح لاق

 نوا قلوب جن هرزوا لاک بودیا نایرب ینسهلوقم یغاز وو یزوقو نویف هدننزو

 نم اذانح و اذنح ةاشلاذنح لاقن ردهنسانعم كليا عضو رلشاط نیغزق هنرزوا

 هموسرم ةرابعهدارو فوم اهجطنت ةامع ةراج اهفوف لعجو اهاوش اذا یناثلاپابلا
 نیغرف وب ییا هروک هننای هد راصب نکل یدنلوا هجرت هحیوا هلکلیا ریسقت هلآ

 كرلشاطو ردنرابع ندکلیا نایرب كرهربوح ینایربو كردشیکد یراشاط هدنفلارا راشاط

 هلا لاق ردذوخأام ندی آ یانعم وو ردنوحما قلوا بصنم تجوز كنا ر عضو

 ةجورللا هنع بیصتیل كلذ لعش ااو نیرچ نيب یوشم یا [ ذیثح لحجب ءاش ] ىلاعت
 لیقو فضرااب یوشلا ذينلا یواضیلا لاقو سرفلا تذنح مهلوق نم وهو هيف تلا
 قلوا دحاو یادعم یییلوف هرزوا روک ذم هحو هد رب اصر فوم هکدو رطش یذلا

 یی یتآ یانعمو هل ع وضوم یروک ذم یانعم ساسا بحاصو ردشلنا عج هرزوا

 شتآ هدنجما بوپای روتنای نورفرب هکردوب یقیرط ةصالخ كنایربوب ردشلیا دعزاجم
 نیغزق كلذک هنیرزوا كنايربو هنیرزوا كنآ ینایربو عضو رلشاط هنبرزواو داقا
 كلرت هرکصندکدنرکس شاب یکیا ایرب یا ذنحو یهتنا ردیا عضو رلشاط نیغرق
 سرفلا ذنح لاقن ردهنسانعم كمت روا لوح هشنرزوا وشرف هشوک نوح ا

 قرعیل سما ف لالملا هيلع رهاظ مث نیطوسش وا اطوش هادعا و هضکر اذا

 معما تذنح لاق ردلعتسم هنسانعم قمرواف بوقای شن وک یبدآ ندیک هلو و

 روئیدهتنایرب نو رف نانلوا رک ذ هدننزو ریما ) ذا ( هن رهص و هتف رحا اذا رفاسملا

 روید هنایرب یسا ندا رطاقت یوم ولغای زونه هرکص ندقدلوا نایرب لوق ىلع

 دونم اکا و روند هل نالوا شمل وح نوعا كلرت بولید رکس هرزوا هجو و

 نهم یا ذینح ءام لاقب رولوا قالطا هیوص یسا شفصا ذینجو رونید ید
 برع ناوسن هک ردهنسانعع بیطم لسغو ردیسا كنهد عونرب ندناهد اذینحو

 ردنرابع ندوص یسا یرلکدتنا لسغ ینرلشاب بولاق بیط یسهلوقم کوچ ماخ

 عضومرب هدنبرق هنیدم هلنیتعف ( ذنح ) ردیدآ كيوصرپ هدنراید دیعس ونب دینحو
 ردندنساعسا كشنوک هدننزو ماطق ( ذانح ) ردیدآ وضرب هدندرو میس ینب دوخاپ

 دیدشلا رلا یا ةذنلا اننذخآ لاقي روشید هب یسا دیدش هلی كناح (ةذنلا )

 هلک كلاذو كناح ( نایذنلا ) رونید هنسهبعش رب كغاط هدننزو هذفنق ( ةوذنطا )
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 ( لا ) هدج عم لوالا بابلا نم ادت "وکلا ذح لاقب رد هسانعم ذج كسک
 رد هتسانعم لوا زآ یرایونو یرالبف ییعب قملوا فرفش ی ریوق كناورح نیت
 هه وطقموا بئذلا بله فیفش یا دا سرف ساسالا ىف لاف روس ذسا هد

 ندنرخآ كنمژرج نلعافم كزماک رع ردندناناحز هدنحالطصا شورع لها هذحو
 ندرو نم یانعم ردنرابع ندقفلوا لات نلعف هل رب بول اف افم 4فلوا طقفاس یدنو

 رغ هک رولوا فصو «هدیصف لوش ردیاژم كنسهلک ذحا ( ءاذغا ) ردذوخام

 ناکاذا ءاذح ةدیصق لاق هلوا شلوا یراج فاز ذذح هدنیدنک هةوا ندلماک
 بویلءا فنوت الصا هدنآ هسک نیعا دنآ هک رونلوا قالطا هی لوشو دذا ایف

 دهمس ابحاص فلحت تاک اذا ءاذح ني لاش هلوا شما ادا تغاس رد هتعمع

 عطف ءاذحو ردشژم یظل نیب و ردشفلوا قالطا نوهکیدلبا مطق یباوعد نامه
 لوش و لصو ۸ تداص اذا ءاذح مر لا رولوا فصو هتارقو مر ناثثوا
 بودیارورم هلتعرم- یکراکزور هکرولوا فصو هناویح یشید راسو هب هقان كاج
 قلعت ال دیضام طعیرمد یا :اذح سرفو ةقال لاقب هیلوا روتلیا هننرب الصا کا
 قالطا هاب و دیصف لوش ءاذحو ردندانعم و قالطا ۳۹ هايد كنایدا ضعب یش اچ

 تشکنا عضو الصا بولوا هدازآ ندهصیقنو بیع یک شمکچ ندهدح هک رووا
 هلتهج وب هلوا راس هدنادلبو هننلا یک راس لثم هلفمانوا یرب كجهدبا ضارتعا
 ةناش هتغالب غي هکایوک اة بیعال ةرباسیا ءاذح ةديصق لاقب رولوا نددادضا
 کد ( ذحالا ) ردشفلوا هیشت هعیرمس ناویح نانلوا رکد دوخای ردشلیا عطق ییع

 هناویح كکرا نالوا زا یرلیوو یرللیف كنغربوق ردفصو ندنظفل ذذح ناش وا

 همدآ نالوا تسد "ربت ذحاو روشوا قالطا هلماک رع ورح نالوا راج ذذحو

 عطف كيا یشیا کیدتا ترابم دیلا فیفخ یا ذحا لحر لا روئوا قالطا

 هش تاق رولوا قالطا هناویح نوزو قیرآو ردشفلوا قالطا نوهکیدلیا مامتاو
 نالوا مظع و رکتمو دیدشو ماض یا ذحا سرف لاقب ردذوخأم ندنسانعم لث
 دندهش یا ذحا ما لاقب هلی كناح رولک ذح ىج رولوا قالطا هصوصخو سا
 یک كن [ هکر دعطفنم یریاظنو هابشا هک ایوک یا ندنتءاظف و تدش لاک رکنع

 ندنضوصخ ییافکو كرادنو ریدت كن آ دوخایردع-م یدوجو كنهتسن رکنمو دیدش

 قالطا هعیرمس سج هصاخ ذحاو ردم هنسهلئدالم ینیدلوا عطقنم شب رودقم

 ولو عیرس یا ذحا سج لاقي ردهود نالوا رحا وص نوک یجشب سجخو رونلوا

 ردذوخ ام ندنساذعم عطق روند هنسهچراپ تا هلیعض كناح ( ةذلا ) ردندصئاصخ

 نالوا هلتعرمس هدنزو یرایعح ) ذاحذللا ( هعطق یا معلا نم هذح یاطعا لوقت

 بوی رو هچکرب مام هلنیتحف برقو عیصع یاذاح ذح برق لاقب روند هشیورو

 هبوص



 لا یتیمزو قدمو تیاغب یغاربط هکردیسا كنفلوروق رباچرب نع یحرب هدنبرق |
 نالوا ظیلغو دیدش هایدیدشت كرااب ( ۍذاللاو ) ( یذلبا ) ردراومه یک یسهبآ
 سیلک كنس هضاطیراتصتو روند همدآ نالوا تعیص و راک لهاو روتد هبه ود

 هنسانعف بهار رونید هسایا و هنسانعم ذعسا مداخ روند هن راکتمدخ یرزسانمو

 روند هشیورو نالوا هلثعرمس و ردشلبا هثطخم حراث یراههد نابهراو هداروب

 كيج رولک یذالج یمج كنظفل یذالجو اعیرس یا ای ذالجو ایذلج ارپسراس لاقب
 ی زد راک دید كبتتسوک هکروشد هن اه نسزوک هلی كج ( اللا ) هایحف

 )د داولح الا ۱ ردلک د یعع» ندنظفل ذلخ و رولک دحام قرهلوا یربغ كنىد رقم

 اد۲ ساقلا د ولجا لاقت ردهنسانعم تک هرس تیا یک شتآ ۰ ۶

 نغای اعطف بولیسک یدازوا نوزوا ینعی كمك رومی و ربسلا ق ع سا و یضم

 هعاظقناو ه اب تقو دتما یعی بهذ اذا رطلا ذولجا لاقت ردهنسانعم. قلوا

 نم راتلیاک كفلوم هکر د تا روند هنکیچ كنجاغا رال هدننزو ذفنق ( ذينجلا )

 ذدج هکیدلاق رونید م ذبنج یک ییدنید رانلج هکر دانعلا ف هیبشت لوق نامزا

 كرا هصاخ و هیچ ش ةجروموط ر د یتبم هنغیدل وا نیم یعافترا جت هب هبق

 ذدنح و RR راس تاهما هرزوا قفل وا قالطا هنکیچ یفافحر وم وط

 یرکذ:عضوم ینبم هنو تلاصا ردح ورشم هدنسهدام ذبج یسهریاس "یناعم تكنس هک
 هیراترمضح مالسلا هیلع مرک | ین هکرد هسکرب عابس دوخاپ عبس نب ذئجو ردماقموب
 هلیسادعا قرهلوا لس هدنماشخاو لاتفو ب رح قرهلوا رفاک هدنحابص تقو كنوکرپ

 ( یذولبا ) ردشلوا عقاو هدهیبیدح ٌ؛ورع هرونم ةعقو یدلیا لادسجو كنج
 كتيرا هشاط یسک هلی كهج ( ایذولبا ) هتسانعم ءاسک روند ههلک هایی كيج

 نالوا ریبخ و داشت هاب رسک كلاب و كيج ) دبهطا ( روند هاب آو هب هبک یرلک دیک

 یسهلک ذبهح هکر د حراش رببخ داقن یا ةد اهلا نم ذبهج وه لاق رونید همدآ
 هداقن و فارص نالوا قیافو رهام هدنصوصخ مها رددقن هکر ديب رعم یسراف دبهک

 یدشوا لامعتسا هدفراع دم سانش قیاقدو فثاو هروما ضیاوغ هدعب روند

 داسععو هنانععوت هدعطاق ناهرب اعقاو ریدد هدناهح هدنعجح بودا فرصت و

 كيج ( هذیج ) رونید هب یج ایم نالوا هدننیب یرتشمو عیاب راسهوردموسم هنسانعم
 ( للا »الا لصف ۶ ردیس وار یبا عا نا ہذیج نب دجا نب دج ردندیماسا هلن سبک

 ردهتسانعم كمد ینسهلک اذبح نالوا ندحدم لاعفا هندآرب هدننزو لیعفت ( ذیصلا )
 هدلوف ظافلا روبرم ظفل هکرید حراش اذبح ىل لقت ال یا اذیت یدال لوقت

 هدا لاق اذا دنز لدح لاش اکاذبح هل لاق اذا اذ هذبح لاقو ردندهنوصم
 همام .ییمنسنرب هیدیدشت كلاذو یحف كناح ( ذل ) هللا ناعس لاقاذا دز لحسو

۹ < 
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 | یناچص قدنف ۸ AONE ردیدآ ناص م ا 1
 ۲ ا كزلادبع هکر دندنناطل هک ړد مج زنم 4ی كبجرولک نادر ىح ردرلباتم ا

 هدگلبا م دقن لاد عرب لش هلن رابع * نازرلا نم لاا یی نا * نزهرپ ر

 16+ ربا رالی ناسا راذ سانجا او نف اکا هلکلیا لاتا هب هقیفد هرلاراشم

 ةرشک یا ةر ضرا لاش رود هرب قوح ی را نالوا کد هدئزو هح رف

 . نیذارلبا ) رووا قالطا هیامرخ غونرب هبمک كيج ( ناذ رج ما ) ناذرایآ |
 ا (دارجاوذ ) ردیبعا كلامرخ هقشب رب رد هاك ك جک ردیهج كنهناذ رج هيه كهج ۱

 | قاشپآ هک ردیفدامو هدننزو ما (ڊرجالا ) ردعشومرب هدندالب دج هلیدف كم |
 اذاهدرجا لاقب ردهنسانعم جارغا هلک كره ( ذارجالا ) روند هبیشک |

 ۱ داچانو رطضم هب هنسن رو هد رفا اذا هذ رجا لاقب ردهنسانعم قلق رکلای و هجرخا ||
 1 ۱ شءرو شا هدننزو مطع. ) ذا ) ۰ رطشااذا هيلا هذرحا لاش ردهنسانعم كلما ۱ ۱

 | هاب كاسا كنم برج یاذ ر لحر لاش روند همدآ هدید روماو هدومزآ زاک

SE rg aAكلنا ا یار  

 لازا هلاک اه ذش اذا ةرها ذرج لاعب هنمو ردنوحما بلس یاب هک رد هتشانعم

 ۱ رومالا هت زه دف یاد رج لحر تم و ناڌ رل اک یه یا اهتاوا اهبع یا اهذ رح

 | ید درج اچ دوخب رب هک د كنار و یحف كيج ( ذرلا ) هتذش و

 روال وا رببعت قفلقشغآ هکر د هن-انعم كانا ادب هدقع بولاعوط هدیه روم مرو

 ] 3 را اک هد هن ضعب ذ را اک تدعقت اذا لوالا بابان م از رح هح قلا تذرح لاق

 هسانعم قاوا دقعتم یک :راف 4 كوبي هروک اک | هةوا طوبسم هدننزو درص لوق

 الف تآو هود هسک كيج ( د داب رطاو ) هدننژو هح رحد ( هرجا ) رولوا

 بیرق دوای كل غآ یغآي ک یسلب ثمدآ نامش لوق لع كروب هو کرب صوصحم

 شآ رخ آ ینرافایآ و قزهنوط یغاشا ینشاب بوت آ ہد رخ هدرخ یرلغدآ ینعب ردقلا
 یرلجوا كنيرلقن رط دوخای ك2 رکم ولقشالوط كرهریدتا تکرح مظتمان ولزراپح |

 قرهصب یرلح وا یرلقن ط هک ردترابع ندقلوا نیفب رب قدهلوا ققلاق هلغلوا قاپوط

 نالوا یسهنیرج روکذ لا یالتخالا ىلع هلیس ین لعاف مسا ( ذیرجلا ) ر :ولوا قغرکس ۱
 رفلطخ ( ذہل رطا) ةذرج هل + ناک اذا مناوقلا رم سرف لاق روند هبهودو هلآ ۱ كس

 نالوا جوز لانعهدلاو هل اه ( ءذب رطا ) روند هی هتسن ظیلغ و نوغو هدننزو 1

 لو ( ذوللبا ) جوز همال یا هد رج وه لاقي رونید همدآ نالوا ینلاباب یتعی |(
 (ءاذلبا ) نولوا هتسنرتاسو ناویحوناسنا رونید دنيش نالوا دیدشو ظیلغ هدنزو |[

 ( اذل ا ) ةظیلغ یا ءاذلج ضدا لاقي رونید هری ظیلغ یغارمط هلک كيج |
 فتاط هل رک كيج ( ناذلج ) ردهصصخم ءاه ردهعطقرپ ندهروک ذم ضرا لاه |
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 زلف و یش كناب و كمج (هذنلا) ردشانا مد هرز وا قاوا E ذابحو دقع

 تلوم روید هثیس نالوا ردتسو عفن رع ینعب هدنز رط هبق ردنط یحف كناب د وخاب

 هذنح دوخای ردکمد یش نالوا هرزوا روک ذم هجو هلکلبا رک ذ هدنناونع هبقلاک
 هذنح ارز ردجارو هروک هننای كحراش ردکعد ردفدارم ینعی ردسک هبق هدانعم

 هب رق رب هدنساضق رواسي هذبنح و ردنوحما تدحو «اه روند هبهبق هکر دی رعم دنګ

 رب هد هادم ذشلا سصق و زدن دن اما عیش نب راحو ردیع»آ هدلب رب هدنتلایا سزاف و

 بذعحا اذا هيلا ذبما لاق ردیفدارم و هدننزو باذحا (دابالا) رددا رصف
 ادعاذا لج راذوغج لاقب رد هنسانعم كف هدننزو هحرحد هلآ همجمیاخ (:ذوشطا)

 ندینآ یانعم ردهنسانع» كعرو هلتعرم هلیسهدش تالاذو یعف كيج (ذلا)

 كمسکماقلاب یهنسنربو عرسا اذالوالا بابلانم اذح هریسق ذج لات ردذ وخأم
 هرسک اذا هذح لا ردهنسانعم قمربقو الص اتسم هعطقاذا هذح لاقل رد هنمانعم

 یعع روند ههنسن قب رفو كينک ردعا ندرانآ هلیئالث تاکرح كيج (ناذطا)
 لاق زد هنسانعم تنسک هماخ ین رد یو و هارد هزاز (ةذحنلا) ردل وعقم

 ووا یش كشر رایحف درلیح (ةذاذلاوذاذلا) ای هذح ذح

 هنذاذج و هذاذج لاق ردنا عطقو ذج للوضفم هک ایوکرونند هتسهدایز و لصف نالوا

 هدر رج نوتلا ناقح ندندعم هدننزو بارغ (ذاذلبا ) هتدایزو ضف یا اذک هيلع
 یک توا هکر دراو یعوئرب كنوتلاو رولوا لصاح نوتلا هبوذ یرلنآ هک روید

 هکر دیفدارعو هدننزو ثاضارف (تاذاذطا) زلوا لصاح ند رج راربد نایقع 5 | زنب
 (ناذللا ) امناضارق یا هضفلا ثاذاذج یدنع لوقت روند هرلتن زقو هراشنسک
 رابعت کفوک هکر وند هشاط كشوک جاوا ردیسنج عج كنها ذچ هدننزو نامر

 ءاذح و ردندآ عضومرب دایسهدس تالاذ و یعف كمج ( عاذح) یک نادک رد رک دا

 كنسهکرج ر لص و میا از دج جر لاش رولوا فصو هتارقو حر نانلوا ع

 یا 9 ذح نس لاقت U هشدد شک اف وا ا ددو اا تبا رف یی

 هنسو راب رب كی هست شاسک لاو و دل یاس هنتسانعم ی هلیعص نوح a) زللا) ن

 هدنرز وا هک رد هنمانعم یمتنسک بوت هدازو "یش یا ةذح هیلعام لا رود

 هاه ۲ هدیذطاو ) هدشزو ذیذل ( ذیذلا ) ردکد ردقو یسهلوقم سابل هراب رب
 رد دآ عضوم رب هدنب رق هکم دنذح .و ردهتسن نالوا ریبعت دواف ه۵ردیمسا قدوس

 ذحاو درف بویئسا كلبا با دن سوگ قاب مدآ رب هدننزو لیعفت ( ذیذعلا )

 موقلا عیتسا اذ ذا اذیذج لجرلا ذذج لاقب رد هنسانعم قاقابا بویلوا عیات کا

 اذا *یشا ذحا لاقب رددنسانعم كسك هدننزو لاعفنا ( داذحالا ) دحا هعبتی اف
 روید همرو اقلطء نالوا ضراع هدن رک ا كراوط دلدرتخف ( د رطا ) عطقنا

 سس بد



 a ۱ نمد و هالا تنم ' یرفو [ارجا هيلع تذضآ تنشول]
 هکر دشعد ریثانا هک هل ردغفل وا ماف را لاعتفا یاب با هیلصا ردلاعنفا ندتطنل ذم
 هس ؛الم قاوا هره لعفلاءاف هلوا ندد ارز 0 لاعتفا ندذخا دانا

 هلوف یرهزج ویو زلاوا ماغدا هبات هسیا هرمهو هلا همه رونید دلا هدنسپشام
 بافق بانو نییلت هره هدیشام ردلاعتفا ندا ذا اش | زا یرهوح ارز ردفلاحم

 هی و اوا دک اصا ی 4دپم ءا 4 زا میا اش هرز | وا دجوویو ید وا ماغداو

 رد راپهاذ هنفالخ تش رهوج هپ رع لها و رد زه دم بودا | ان ناف نی 1

 هیلاک ابی هروب نم دام یباج ز یتح ردشفا ورم هی رهو تل ها کا هکر د جرا

 نڊنما نھاو ند رازار را ر هک هك ردخاءا دص ندزاوش كالام ناو ردشنیا راکنا 27

 تيد ی موق م هدام ىسرافلا ىلع وا کلا ردلاعنوا هرزوآ ذود ندلها لجاو ۱

 مساف ما نا هدنحمش هصالخ و ردط وسیم هدنح ورمش لیهست لیست كنوو یدلیا |

 ۱ تفلو ردلاعتفا ندذخو یدبا دم وا لصا كنسهلک ذا نایحوماو ردشابا میرصت
 ذخا هک هتک ردشلبا راعخا نمره ید فلم امناو ردشابا تابا وذ رد هه
 نایح وا ارهاظ یوف 8 ندواو ءا ىلج یدع-و یدنل وار کد هدنسءدام

 5 نیر هبلادنع ذخالانم سل و عب نم عب "اک شم لعتفا ذحشا و یواضب نکل ردیلوق

 صفحو بوقعیو ریثک نا رهظاو تذخال ىا تذ ذا نایمصبلاو رثک نبا ارقو
 یفیدلوا نیم بهذم روب لوق هلکلبا رکذ هلیئاوتع نوقابلا هغداو لالا

 ناععس نا ردیدآ هیصقرب هدنساضق یراخش هدنزو دما ( دمرت ) ردیشایا عیرمصت

 رازداملکت امومنم ینیمو ءا" لذمرت تفرعع لها هکر دشلبا رک ذ هدناتک مان باسنا

 حوتفم یار لس» و ردل وا دتم هل مک كم و یعف كيان هدناسل ثكنسیلاها دمو

eدوا ا( اا ) ۲ للا لصف ۶ رلردیا ظفات اروکم راضعبو  

 :همدآن عا هدفلاوص رب بویمحا در هلیا یأتو عطق یوص ردلعاف مس ا ندیآ ذاح

 روک م هجو ییوص هل وکس كنم مه و ین هدف كيج (دالا) ی بابع روند

 بم ةى( ) هبعاذآ ثلاشا تابلانم اذا ءاملا ذأح لاق رد هنساتعم كمحا هرزوا

 عم یآتلا بابلانم اذبج هذبج لاق ردهتمانعم بذج کج و رب یتییرپ هدننزو
 یرهوح رد هه "زلقت.م تغل هکلب ردکد بولقم ندنظفل بذح ویو هیذج

 نو هنر ردل اعتفا ندنآ (ذاتحالا) ردرلمهاو هدنرلاوعد تی ولقم ی لو و

 امر نالوا لتوشخ و زوم لاعف ( ةذبلا ) هذج ىنعع هذتجا لاقت

 روند ههداچ تب دوخای هوم ینعی ههزم هدنزو ماطق ( ذابح ) روتبد هنسینب

 باذج هک هت نوجکیدتبا بذج هبولطم ینبحاص تیلو نوچگیدلیا بذج یسوفن |
 صوصخح باب نوجشآ رلن وب هدرهنم یطویس ردهدنزو لاعفوو رد هانععو ید ۱



 د یاوتیاکا و دن ده ردنا ادن ترجو تد وج هدقدنق وطا

۷۷ 

 رد هتسانعم قلشاعم كنتو قالاح ناشیرب هدذیو هبیصت یا هدد دخ لاقت ردهتسانعم |[
 كب دول رولوا دک وم هنظفل ذحا نیک ) ذب الا ( فعش یا ةد یعوه لاق

 (ذاذبلاو) زارع كرا (داذلارةذاذبلا) د رد یا دیا دحا لاش رول وا ك٤د هج نکلاپ

 رود هنسانعم قلوا تفارق هد صز و لاحدن هدننز و دم وع (ةذوذبلا و ۱ هدننز و باتک

 وه و كلا تاسیا ما را تابلانم ةذود و اذاذ واذاذب و ةداذب لحراب تذدب لوقت ۱

 بیصنو هصح یک هذیذب هلرسک كاب ( ةذبلا ] رک ذ اک اهئر یا اهذب و هولا ذاب

 دننامو لثم یک ذب هلیف كناب (نیذبلا) هیصنیا هئذذیو هدیذخا لاقت ردهتسانعم
 1 ردن داك نالوا دراو سهم هشت یف كلاذ و كناب (كذاذب) ردهنسااعم

 رد هنسانعم عطف هکر د دوام ندنظفل ذه كيذاذه ردسک كنون ید كيذاذه

 كذاذه سالا راب رغ هلا رلتد سام و ردهنسانعم درف در دندنظفل ذی كنداذب و

 را هقرف هق رف هدارو هداروا سان هک هنسانعم انههو انههو رد كنادب و

 د رف دعب ادرف و عطق دعب اعطق كذاذه لصا ردکعد ژرروط همگی
 تالک نالوا هراو ینثم هنوکویو یدشوا لابعتسا هدروزم عقوم هدعب ردکید
 تردابم هدننزو هلعافم (ةذابلا) ردشلبا دقع صوصخح باب یطویس هد رهزم نوعا

 ندنودم هدننزو لاعتفا (ذاذتبالا) هترداباذا ةدام هندذاپ لوقت ردهنسانعم تشاسمو

 ) دادبتتس الا ( هب دلا اذا قح هم تذذتنا لوش ردهنسانعم قلا یبولطم

 ذبتسا لاق ردهنسانعم قوا سس دوخ و لقتسم هکردیفدارم و هدننزو دادیتس)

 هدننزو رک (ذسلا ) ردندروک ذم دی نالوا هنسانعم درفو و دبتسا ىع هرعاپ

 قالطا ی رس رح هب هنسن یرلکدد ناجم هک هیاوا نخ رد ره ولو روند هاجم

 هنکو ک رلصاوغ رد یش رب تباب هدایرد رعق خزر هدشب رضا و رج ارز رو وا

 اوه و ی و لوح بوکح هلار وز نده سشط هدو بو رعک دننک یکی

 یدک رو یسداف زارب ۱
Eىدا هدارو كفل وم روند هنسهد رخ كنوحا لاج هدي لصاو  

 ناب ود روند دس هنخاشو ناجع هنکوک رلضع و رداکد نالوا 3 نر

 هکر دېت ر ۸# یر اف دس و و ردشار :اعشا ییفیدل وا ی ع یہ د وط رط هدحایصم و رذهلتا

 تاب ولا یدنلوا ن نايب دل CEE او تنها ید هدن و (ذ اذغب]) رد هلل ها

 لحرلاذاپ لاقب رد هنسانعم كلا یدعت بولوا رکیش هسان لینوکس كواوو یعف ۱

 رقتفا اذا لجراذاپ لاثب رد هتسانعم قاوا ج اتو ساللالع یدعت اذا اذوب ذوب
 دواوو كلاذو كلاب (هوذ ونا) عضاوت اذا هیلاذاپ لاقت رد هنسانعم كليا عضاوتو
 هجا یا رگ اج و تاب( دیدی یی اور هکر د ةسکرب هلوصف

 ىلاعت هلوق "یرقو هذخا ینعع میارلا باسبلانم اذخت *یشلاذخ لاقي رد هتسانعم ِ 3
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77 ONNe IT 

 1 u هلفلوأ لعاف عب لوعفو و عاطف یا. :اهالبذ وا |

 باش تناذا كل لوف ردیف دایم ءاکنآ هدیسراف ردقلوا یاصم ده ق

 ندودنک یهو ردلاټشا ۱

 ذئیحو رولوا كبد نوک لوا ردشنوا فام هظفل موب کیک یسهگ ذوب |
 هوناوا انغتسا دوشای رولوا نونم یس هک زا هد روص وب ردنک كنوب ید دماع و

 نامزیهاکو [اتدهذادعب ] یاعت هلوتک رولوا هيلا فاضم هامز مسا نایلوا خاص |

 سا نوحما لیقتسم |

 لسف ) ر دن دث دجس ءاورذ زا ته رکب ماو ذ زا ن راچ ردندیماسا وتحف (ذز :ا) زدی

 همدآنالوا لکش ناشیربو تفایق هدرمدب رولوا فصو ندهداذ د رف یا دبدق لاق |

 لاش رواک هنس اعم رکن و لثمو ار یا هه ذابو دشهلاز لحر لاق زۇ ۴

 رد رد هم عف كتاب (ةذذبلا) لشه یا ذب هلاع ۱

E. KORدو تیمار  
 1 افرس : لاقب وند هدش نکسک و ۳ ر وپس )و |

 5 | كلونو ردقبم هدزوا نوکسو ردا تلالد هب یشام نانز هک زد هلکر 4 مک لار ره

 ینا ناز یس هلک ذاو رولوا كد مدیشاک تسار اکس ,دشنو كهلناوج كنم قمی |
 "دف ] یاعن هلوفک رولوا عفاو فرا يزئکا هدنروسم و رولوا مسا نوا

 او رک ذاو ] یاعتهلوقک رولوا مفاو هب لوعفم ابو ذی الا ( هجرخاذ ام

 مم باتکلاق رکداو] یاعت هوتک "رولوا لدب نادل منم ابو [الیلف مک |
 لدب ندنظفل مم نالوا ىلوعفم كن هک رک ذا یم هک زا ا هداروب هی الا (تذییاذا

 رولوا هيلا فاضم هنامز مسارب نالوا طاص هفلا وا انغتسا

 دولوانوججا لیلعتو [اهرابخا تدحن ذثموب] یلاعت لوک رولوا
 انو اني رکا رولوا نوجا هآافمو [ مثظذا مویلا مکعفتب نلو] زات 4وقگ 1
 افق و او ارم هقاردق ما .* وبا هک ةسرولوا عقاو هرکسندن هک |

 هاک ان نکیا هدنفا را تدشو سسع تعب یک ینیدل وا هدتب * رعسأیم تراد نا سهل ا

 دوخای ناکم ف رظ دوخای نامز فرظ كنسهل ذآ وبثاو دیا روهظ تّرسو سی
 E ةانهلانب هدناب یساوا دکوم دناژ فرح دوغاپ یرح هنسانعم هاجاغم
 FE اا یا از ازالا) ردظ وسم هد هبوجت بک ردزآو

 هیلغو رهق هلیحف كلاب ( ةنیذلاو ) هلددشن كلاد و ىع کاب (ذلا) (ةدحولا ءابلا
 هکهوک ذیو دبلخ اذا لوالا بابلانم ةذينبو اذپ + ذب لاقي رد هنساتعم كلی"

 هلا نارا هدیارب اد د و ر ته یا ذی ر ۳۹ لاق ل وادع صاح ر ول وا روی اط هکر ونبد

 هیام رخ

 OT مود چوآ یسهرباد هدا هکر د دآ تیالورب هدنب یرلتلایا ناجعبرذآ 1

 ۱ یفاشآو زدیایسماع د ا هکر دراو رر زادےقم قحهروط مدآرب هدنیعا رد ر او

 هدکدلبا لاتغا ندنا رلتلوا اللم ه دقرتع یاج هکرولوا یراج رهن وی رب ندنف رط

 رول وا رک قرهلوا اک هتظفل دف ر هد هنسأتعم د رف کلا ذو رول وا لئاز یماج>

 تعسقو بیصن و یدنا وا رک ذ هک هت

 ردهنسانعم



 اهک اظعا شرا یهو ةذاخا كلیه لاقت هوا شلیا كيلغو اطعا همدآرب ندیریم
 ( ذخالا ) یدسلوا رک د هک ردندرفم دخلا هناخاو ناخاو رخال اکلم تی مامالا
 شع وط زو هغلاج و لوق لع کر ۸6 روت وا قالطا ههودلوش هدننزو فتک

 هک ر وذل وا قالطا هدوس لوس و نسلا وا نگسلا همف ذخادق ناک اذا ذخا رعد لاق 1 هلوا 3

 ضراق یا ذغا نل لا هلوا ررو ید بودا ادیب تیف رح هلقعوطزو کمک |
 لاق رد هنساتعم قلوا ادب تیش رح هدنبعط توي کا د وس هلیعص كنه ه(ةذوخالا)

 ن و مدت زو لش اد ضج اذا عیارلا پابلانم ةنوحا نلا ذخا

 کرد فدارمو هد زودباصم (دخ الا) هتضجحا ادا ایان نا تا ل و2 را |
 لعاف ےس ROS اصاب یاذخ اما ریظل  داص لاق روند هغا زود ردیعج كنهدیصم

 "قالطا کرم دناروط تماص و تک اس بوک | هرب شاب 4ایس عج وود رد رب هل ږد هين

 یا ذخأتسم لحر لاق رونلوا قالطا ذمدآ یحاص تناکتساو ع وضخو رولوا
 رولواشلتا ذخا یندق نوت هک ایوک .رونل واقالطا «>اصنوزوا كو حضاخ نیکتسم

 واتاکتساوع وضخ هوس هيا لعاف مما ید و (ذنعولا) لیوط یا دأتسم رس لاقت

 باقع هدنسهناقم یحوص یدآرب هدننزو هلعافم (ةذجاؤملا) رووا قالطا. همدآ
 هکر د حراش هذخاو لقنالو هبقاع اذا ةذغاؤم هبنذ هذخا لاقب رد هنسانعم كلیا

 ردنشفلوا تأرق هدملآ واو هدم رک نارق یتح رددداو هذخاو هلاواو هدنشفل نع
 لاق -ردنوصا تکرانشم هکر د -تسانعم قوط یارب یرب هدننزو لاعتفا (ناضتالا)
 بونلوا ماغداو باق هیات هزه هکرولوا هاکو اضعب مهشعب ذخا اذا موقلا ذا
 هلا كمدنا هدیکرت ردت و یسانعم تکراشم هدنوب و رولوا ذاذما یردصم هکر رد ذآ

 اذ ذب دخ رطعب رایدلپا فالستخا هدنو هکر بدهد راس فوم رووا رت
 هک تن یدنل وا ماغدا هلغا وا عج لاءتفا یاب ها هیلصا یاب رلیدد رذل اعتفا ندتسودام

 دأب ذخا نالوا زومهم نرثک الادنعو رد فغا تم .مدین ۲ نصف ید هل سوم

 ۱ اودا لاقت و هدار وب ءان 1 ردح وحرم فلولادنعلوق و و ردذوخأم ندنسنهدام

 روا اسا دتا رم لعج یمداعنضا هکر ولوا اکو ردا مسد :لیناوتع

 موج ادب الا ۰ ایل وا یراصللاو دولا وذا ال] للاعتەلۆق هنمو ردنا هر دا دریل وعفم

 لا زيمر هکر ه یرف ردلعشم هک وک چن لا لازم ره هک زوال وا قالطا هرو لزاتم ذَخا

 .موحر یراکدعا یر دراهتش رف هدنطاپسش ندا عمس قارا لوق لغ ردنا دعا

 لاقت رولوا ریبعت كدا هکر د هنسانعم داع لتس (داعسالا) ردنزابع ندموح

 لاداهنیس ییالوا یا یدیا ذعلا هداصا ذس ا هکر ید حزاشاهذخا یااضرا زْحسا

 كنو رھ (دالا) یدنلوا فذح یمیرب كنات افیفخ ردل اعفتسا ضعإلا دنعو نایب

 هعطقا اذا لوالا بابلانم اذا *یشلاذا لاقیا رد هنساتعم كعسکه لد دشت كلاذو یف |[



“nےس یم  

 م تقی رطو ترپس ذخاو یهتنآ ردنیطتم 4سامارزپ لصا ییاوب یرره |[
 5 / لاقب ردکېد هش رطو هی ینبدوط كمدآ رب سال99 و ردا عکس |

 5 هدا نم لاو اما و لاذلا عفرو اهر کو ةر خب 4 هذا دا نموا رھ

 منوط ةن ةثغب یدآ رب ذخاو مهقبالسخم اوقلخو مريب راسیم یا مکیو مها
 BC او هبعفوا اذ ذا هذخا لاقب یک نوط ی روئوا لادتسا تاست

  OUیر ای ۹

  94 Aها 4 ۰
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 (ذخالا) هيلع هبفاع یا هذ هذځا لاق ردم زال لر و ض یانعم هکر داړهتسم هنسانعم | 1

 تاعو شم و هود هکر دیسا كغاد ر صوس# منربسق هود هیرک كره |

 ۲ شیم كم هلکن آ[ هک ب بوک رارمصاب هاب رب هد راک دایا هشیدناو یفوخ ندو |

 ۱ ندنسانعم قغوط روثوا قالطا هنس غآ زوک 4بض (ذغالا) رول وا شفنوا ذغا ]

 ۱ ردهدزنابز یریبعت یدتوط یزوک یدنوط یسبشآ زوک ید هدرءاسل رددوخام |
 ۹ ندهناخاو ذاخا ذخاو دمر یا ذغا هنیهب و ذخا هب لاقب ردشاق هیانک یو تغار

 ۱ هنفیدنوط بوینفآ بوم روناوا قالطا هللوکوص هلک كهز هکر ولوا عج
 ۱ ا مالیلا هیلع هلالوسر باا تسلاج] قورمسم ثیدح هنمو هیابلاق لاق رد یتبم

 ۱ هداخالامجوه لیقو کو باتک لث ذخا هعجو ءالا مت وه و [ kS] مهم دح وف

 قلوا التماو هم نددوس شوک هود هلنیتحف (ذخالا) هيف عمشج ءال متسموهو ۱
Keعبارلا بابلانم ازا لیصفلا ذخا لاق ر رد زوخ ام ندنسانعم قعوط هک ردهنسانعم  

۱ 

 0 اذآ رتعبلا ذخا لاقب ردلعتسم هنیسمانعم كمرولد ىست هودو نبالانم مخا اذا
 دیسلا نبا انغموبو تدمر اذا هنیع تذخا لاقب ردهتسانعم قع غا زوکو نون

 لوقلبع رود هنوسفاو هیفر هنوک رب هدنز رط رحم هلی ترمه (ذتالا) ردین اور

 نوسفاراردبالاا نوجا سانریغ-و ذا ینآ رراکنوفا هکر ونید هفت وب ع ونار

 قو دوخاینتوسفا یر دابا لاعا د لب راقو داج ردقلعتم و ریخت ید روح

 .ماشخا رلپرعو ةزرغوا هيفریا ساناابب ذخون :ذخا ةنالفل لاقن ردقج هلوا
 ررد,ا قالطا رانلاذخا هتفو ینیدرارق راوص ینعب هتعاس نالوا هحه رکصندن زام

 قابقج ندنا ندتفیدلوا شن ۲ . هک ایوک هغلوا .هعاسلارشا روم تعا ارز
 ثقواعتاو راتلاةذخا ديزي رداب لاش هو راردا مز ردنکم لا شت [ بولیقاچ

 هک ردشل وادراو [ لیللاب مکن اص اونغک ا] هدشرمش ثیدح «که تت ردک ان رطخ روک ذم

 قابختوط رول وا قالطا هريسا هدنزو ریما (ذیخالا) ردتلغ راشننا نامز د دارم 3 ج
 هنا لا كناقلق هلك كنهزمه (ةذاخالا) رووا قالطا هب شو رونل وا ریعت
 . هکر وللوا قالطا هنش را لوش و هساتعم ةفعلا ضبقم SESE هت رپ قجنوط
 روش یغد داخا اباو هلوا شبا كلعو ذاضما یی راج نوجسفن یدنک یک 8

 باع هاتف قددیلوا کلم ل را کر ول وا قالطا زا لوش نک نّساه 2
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 ردنوص صوصحم هنازآ و رحز ندشمروط یعق هود داهو هلک كناه دیه و

 رلرید كلام دیه هدنع وه ماهفتسا اند اس و یو تب هسکرت رلب لع ردند ر ول نح یانعم و

 ةت رط لوقت هنمو یدنادیه ید دوخای :ادیها لبصا هدنماقق تا اشام هلص تالاد

 دیه هلاوااةاف موقلا نالف ىنا لاشو كناذام لاقاعو ریغت لیا كلام دیه للاف اف

 مدا نالف راب عو ردشلوا یراچ هدنسا رم لثم ی كلام "یهونو كلاحام یا كلام

 رارید نادن او نادیفلا یظعب نالف هدر كد ردا ناسحا هنکیدل» و هنکیدلپ

 ا ۳ ندا برطصم ردتنفص لد دیه ناديه فر ۳ لنمو ف یعنه ی یا

 اوا نددور هاب | ي ءار نادر رو ردندنآ تب رطضم هاب اطعتسا هداروب

 داهودیههلام لاق رولک هنسانعم تک رح داهو دیهو یدنلوالاعتسا هللا اب دلک اشم

 هدنزو لیعف (N رد ردصااب هرس روند هی نالوا ب رطضم دیه و کک رح یا

 ارو هب رکو هع فا اذا ا ه دیه لاق ردذآ ره هد انعم لوا جوا a دیه

 ۱ (د ویه) رمسل اف غ رسا اذا لح راده لاش زد هنسانعد ثعء رو هلتع سس و هییصاو

 هماع توم رب هد هیلهاح نامز هدننززو دیک (دیهمایا) ردبدآ كغاط 3 ,(ED رویص

 بالک ن رکت یا قب يخف كب اه (هدیه) ردشل وا توف مدآ كی یا نوا هکر دیمایا 1

 تل ا ءالالصف ۶# رد دا كن هبکنا نر درب مدرس یراقو كف هداب مان مهم هدندر و ۲

 را وط رول وا هيس ا راع هک ردیدآ تایر هد زو نا هاب | هدح وم یاب (دبالا)

 هتسانعم تسد روند هلا هک رذتفل هد هففعد هتد دشت كلاد (دیلا) رار تیاغب هتممق

 سی ردا هدننزو د رف (ذو) ردم وس ص هدنباب لتعم هک هت
 ردي ای رر دپ ثمالس اهیلع

 ردیدآ هدلبرپ هدي ناسارخ هلا زاربش هلوکس تن هع یازو ىح كناب (دزی)

 ردهدللب رب هقشب هدنن زو دود ص (دودزپ ) ردراپ وسنمک | هکر دتعاخ رب ندنیت دخ نو دزب

 تحاص ) دقای ) یدنلوا رک ذ هدنسهداهد دی ) ددا ۱ رده رقرب هدنساصف یر (دابآدزب)

 ردیدآ هب رقرب هدنساصق باح هدننژو |

 o ه زمها لصف محل لاذلا با ج

 نیس هدننزو راک دن (ذ اخأتلاو) هل وکس یاب ناف س تك ه نم  (ذخالا)

 هدرناصپ كفلؤم هلوانناذا لوالا بابلایم اذاخأتو اذغا هذخا لاقب رد هنساتعم قلا | _
 لوات هکر ولوا | رک لواو ردع وض وم هنسانعم لبضع و "یشلازوح یا هروک هثن هاب

 یا هذخا لاق روت وا ربع هنا قا آ انک رو نداش س هدیس راف ندن آو رول وا هل تهج

 رد هبعشنم" ندرلن و .۵ کر ام ؟یاعمو نا هدا لاش رونل وا رمیعت هاى | قعوط 1
 سس



 ۳ نوک یزوسو نیل فیعش توس+ توص اذا اد اوت برا هاه رد هنسانعم
 ِ ثوکس ادا اذا اداوم ىطنلا ق داه لاش رد هدسانعم ثلیوس هر زوا تءالم و

 ردهنسانعم تالبوس هر زژوا نوکسو مر یالک ید وب هدنن زو لمف ( دورنا ( قفرو

 لچ را دور لاقب ردهنسانعم اوا یدومیو نوکسب ءادا اذا نطاق دوم لاقب
 بلا ثیامرو لصو بوولاا عطف یمرح دوخای یحر هد هنایمو ایدوبپ را اک
 هدننزو لعافم (ةدواهملا ) همرحوا رب لصوت اذا لجرلا دوبل لاقي رد هنسانعم _
 لاقن ردیم زال تان« الم و قذر هک رد هنسانعم يک هلک رب یوادع نالوا هداموش ۱

 هج ون و ل ډم هرب یر و ردطاف یس هغه هدعا وم هدارو هخاص و هعداو اذا هد واه :

 هکر د هنسانعبتد واعمو الیام اذا ادواهلاقب و هلام اذا هدواه لاقي ردهندانعمقلق

 نينا هدن زو دج ا ) دوها ( هد واع اذا هد واه لاق ردذ وخأم ندروک دم دوه

 .فسو هيه كل یاپ ( ادوج ( رددآ 4 -* رو یک دهوا ردیع دق مسا كننوک

 ردمالسلا هيلع پوفعی دال وا رک | هک ردیع-ا یرلردا رب كنیرلت رمذوح مالسلا هیلع قیدص
 (ذیهلا ) ردموس رم هدنناونع اذومم هلا همهملاذ هدیا ربع نکل رد هققب یراهدلاو
 شحوم و لوهم یدآرب هلبلق هفلا ياب هرزوا سايق ربع ( داهلاو ( هدننزو دیک:

 هکر و هعزفا اذا اداهو ادیه هديېپ هداه لاقب رد هنسانعم كمردنلکلب هللا هنس
 ددهتسانعم كلا كبر یهنننربو هبرك اذا هداه لاق رد هنسانعم كليا كان هصغ ,
 + | اذآ هداه لاقب ردهتسسانعم كلبا حالصا ییهتسنر و هکرح اذا هداه لاقب
 ۱ قاواصوصحم یانع یرب ره ہلکا مسر ٠ هدنناونع هیلصاو هکر دو فلوم و دیلصا

 ۱ مد هنسانو» كبر نوعا حالصا یهنسنرب یرشعز نکل یدنلوا هجرت ؛ هرزوا

 زغلوا لامعتسا هدکب رحم نوعا دافا یتح رولوا انعمرب یسکیا هروک اک ١ هلکعا
 دیولا لصا هدنشدح 1 دعصلا علاطلا مکندیم-ال [ هد هاب و ر :دشانا جہت ود

 لاقف هده هللا لوسراپ هد ىف مالسلا هيلع هل ليق هرکص ندکدید كيرعتا

 || هلیرابعمدهلادعب حالصالا وه ليقو هیلصا یا هدنثیدح یسوم شریک یھ لب
 ید ندناهماضهپ راسو ردیمزال كي رحم مده اریز ر ردخلیا راعشا ینغیدلوا فلتحم

 و یب.تسسا رب دیهو رد دام قاوا دحاو یاثعم یسیکیا هلغا وا مهغنم لوق یمشز

 أ كليا لیوحمو قرص هف رط ریو هلازا اذا هداه لاقن ردهنسانعم كليا ھازا ندا

 اذا هداه لاقب ردهنسانعمكلبا رارقیو برطضمو هفرمص اذا هداه لاقت رد هتسانعم

 | قن فرحقجا یسلک دیبپ بوقعی نعي راضعبو ردهتسانعم كليا عمو رجزو هعزا
 ندنویو ینعزپام یا كلذ یندینیام-لوقت یدیدرغلوا لامصتسا اتش رونلوا لامعتسا ها
 دیهو ردشلوا دراو اتنثم هدشیداحا هک رداکد هدام ردلبقتسم هغیص نامه داتا
 یم تس م م س — “>>>
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 دوي هدعد یک ینیدلوا دوع یج راع هنسانعم و ردیعج ادناه دوه

 ایمم ناشیذ ینرب هلکنآ ینبم هبهغلابمو مظعتو ردشملوا ساج مسا هدنسهفناط
 ردمالسلاهیلعحون نب ماسنب دشفخ را نب غلاف نب اش نب ماع نب دوهلوا هکر دتل وا
  ردیمعا مسایک طولو حول ضعبلا دنعو ردیبرع هرزوا روک ذم هحو هدندنع شک ا

 دوه نوجغیدل وا فصتم هلا رافوو نوکسو قفر ردرباع یعسا لصا ضعبلا دنعو

 ردشاوا لع هد دوج ٌهَشاط ردعراضم ند هم وقرم دام دو و یدنل وا قالطا

 هاب راتلع لعف نزوو تیلع و و بم هنسهظحالم یرلفدل وا بتا" ندلع تدابع

 زدزناج لوخد فیرعت فرح اکاو ردفمصنم رغ هاب رارتعا هلسف و تما دوخاب

 لقن هنامسا پاپ ردلعذ نزو ار ز رولوا لخاد ید نوش و هل راتعا تیعج

 دوم ضعبلا دنعو رددحاو و کا یحز و مز روند یدوم هدشسن و ردشش وا

 تست کا و هیع هلا مالسلا هيلع توقعي دالوا ربکا هک ایوک ردپ رع اذوم
 ةواصلا يلع ی یدمع ترنح تلاسر قالطا دوج هبهروفسم ةشاطو ردرادفل وا
 (د ویلا ) یهتا ردنوحا یرلکدلیا راکنا ییبم هدسح نکیا رر ولی ان ایع مالسلا و

 لقب ردقلف یدوم هک ردهنسانعم كمردنود هند دوم نهسکو هدنزو لیعفت

 دراو [ هنا دو هاولا م ] هدرا هک ەل دوې ةلم یا هلوح اذا اد و هدوه
 نجا بواح اذا لح را دوه لاش ردهتسانعم كعئایوس هلیسهشناط نحو ردشلوا
 لاش یک ىرلار ق ار و كد وب رد هتسانعم كليا یی هلعیح رب و هار كلزا و مرا و

 من

 كان رط تور وتد هق و و ددو یدار و نل ف توصلا EE یا لا با

 هل رلغ | مارف هلم ام و توص رب وهاو نرخ یارو دوم زد هنسانعم ادا راداوهو

 هتسهآ هتسهآو هاهلاو هبزط اذا االف دوه لاش یک یراکدتا اہ رط ییماس

 لحرا ذوه لاق نك یراهفیفخ تکرح ةارقلادنع كد و رد هنسانعم تی رو

 هغامد یراح هاب هحاپ رد هنسأنعم كلا تاش ی راس باش و ادور یشم ادا

 تارمشلا هد وه لاش ۳ یتیم هنن شه دولا برع دوخاي یی هنکیدلیا ايتسا

 لترا دوه لاش رد هنسانعم لزلسس al زاوآ فروض و م رب دن وهم و ا اذآ

 لاش رددنسانعم كءروت آر ۱ دره روس قایاو نیل فیعض ت وصد تو ص اذا

 ۱ ردهنسانعم كوس هرزوا تعرالمو نوکس هتسهآ كب یزوسو ًاطبا ادا رسل ایف دوه

 یک رواكنهود و لهمو قفرو نوک یدون ید نکسب یا قطا ق دووه لاش

 لکا اذا لج را د وه لاش ید وام تدروک نم هد وه هک ر دهن تساتقم كع قنا

 رد هنسانعم تعالمو قفرو نیل دایعف كناه ) هداوهلا ( مانسلا ۱
 ةداوهلبع وه لاش

 روند هئیش نال وا لوعام یسفلوا تشفا ومو حالص ليسو موقلا نيبو قفرو نیل ۳ رک

 رد هتسانعم ةابام و تصحخ رو موقلا ن حالصلا هب ی رب یا ةدا وه رصد وه لاقب 1
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 اک کر ۵

 | هد IY سرج دنه لها رک ۱ ردنوجتا ربقح عير رفصن فاك ,دنشنل |
 ٠إ لها هبط و یک كناه ( یناودنهلا ) رلیدلیا فرمت هلوکوبو بو من برع
 | ردنرمشا تسل ءاپ روید هب هنسل راسو شف لو هدناب ؛-دنه یھب یرلفداب دنه

 ۱ فیس لاقت یک یطابق ردنوعا بسن رفت یمط كناهو تان دیک ات نو و فا

 هدننزو لیعفت ( دیتا ) اب لو ینعب دنهلا لار لا بونم یا ناوداه
 هيف معف ادا مالا ىف دنه لاقي ردهنسانعم كلما یاو و مسفت هدصوصخ و |

 دارو مولا اص حاص اذا لج را دنه لافب ردهنسانعم قم غاب یک شو 96
 هاتم هاو اهبق انس هغ اذا الالف دنه لاقب ردهنسانعم كکوس هللا دادب تیافب 9

 ءانب ىلع منش اذا لج لادنه لاقی رد هنسانعم كلبا توکس هیضه نفس بویلیا

 ن رد هنضانعم قلف نکک بویلب ی دقو مثلا ن د كماو هعحأف لوپعا

 را لوق, ىلع ثلیا تغارف ندشبا کیدل ترشابم و هذه اذا فيلا دنه

 بیذکت هداروب رک الو بذک ان یایما نص الف دنهام لاق رد هنسساعم 5

 راسوارآ ماع لاج راهظاو ادا فطل نینزا راکو ردهنسانعم سالا نع ماج
 ۰۱۱ ردهنسانعف ف قلق ادیشق جزو 4ا ابر رطاخ هویس

 ۱ ۱ . هدنا ربا هلي كلادو اه ( ناودنه ) دفطاللابافشع هتنروا اذا : را هدنه لاقي

 ۱ يخف كلاد ( ناودنهرد ) ردیدآ عضوم ریو ردیع#ا رم رب هدنیارب ناتسزوخ
 هیار وا ناودنهلا هللادیع نی دم رفعح وا ماما نح هيف زدډآ ۸4 رب هدن رهس

 كيو لاد و یک لاه ( دندته ) ر ردکع د یعویف زوجه درا ردپ وسنم

 هدع كی اکا هکردرن بی لواو د دیبا رو هدنبسهکل وا نا اوس هيف
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 رم " ددع كي نيا تالذک . لوا رهاظ دا هدنسهدام زاصا یکیا رولوا بصنم ۳

 موڈ رم زر هکر د حراش نوا هدهاشم یمهباش لاصق اعطق نيا رولوا قط وس

 ( هدانه ) ردیدآ تدج رب هدنن زو داچب ( دانه ) ردلاثم هلع رک هدي نافرع لها

 هدنبارت هربخ و رددآ هب رق رب هدنساضق قشمد ( دنهربد ( ردنداوسن مالعا هللاه

 .ییدتا باکترا مدآ رب هلی وکس كواوو یف كناه ( د وهلا ۱ ردیمسا عضوم ییا

 .لج راداه لاق زد هتسانعم كليا عوجرو هبوت هقح ندنآ پول وا ناهشپ هراک

 ادوه لادا هروک هناي هدراصب كفلؤم قلا ىلا مجر و بات اذا ادوه دوه

 نوکسو یأثاب نثم ودهوضوم هنسانعم كلا عوحر 4 وهس و قفر ند هنس رب

 : هنر ؤا هود هک ردیعج .كت هدوه رلنعف ( دوهلا ) ردع رفتم ندا یناعم واسو

 ( دوهلا ) نوج#يدلوا عالم هل ةلوا محشو مل یفاص بویاوا ککالصا رونید
 نادج یظفل دوم و ردا ناتیذ ربمشدب رب دوهو روند هتنهفیاط د و هی كاه 1

 هزوک هننای هدراصب رد ليا زاجما كن هدارو فوم هلی كني رواج هرزوا |

 .دوه



EEEاوعذدنا اذا ماعطلا ف موقلا دمها لاش رده زل سم یمافا و یوکس  

 اب ادا خر دا ثدیها لاش ردلیاسم هاف قلو مارآو نیش TEEN رو

 هتکس ادا هبصغ ةیدهلا تدیها لاش ریهتسانمن تا نت ۱
 ردليتسم هنسانعم قمروط مہا بویفط هاتي لو قغم او هو رکم سا رو

 EE TOR لوڈ ردلعاف مسا ( دماہلا ) ه رکیام ىلع تکس اذا نالف دمها لاقب
 مت لاش هل وا شعر, و شې روج تولک داوس و رهت NES هلییپس تدنم لوط ۱

 سابیادماه تام لاش رول وا قالطا هغلت وا شعروفو ریغته د وسم لاب یادماه

 هن تابال یآ دماه ناکم لاش رولوا قالطا هاکم ناتا را
 هرز وا هسک ر او دلی ) دیبا ( ردیدآ هلق رب eM هدنزو ناس ) نادهه (

 رواد هب هفیظ و و هب هف ولع نعي هلام نالوا موس صو بو: کنند طالسو اشا ناوبد

 یسهلرسقهبض دلنیتخف ( ده ) ناویدلاف كيلع بوتکلا لالاوه ودیم#ا یفوتسا لاقي
 ةصاخ هایسهین رغصم ( ةددنهلاو ) هلسک تاه ( دنه ) ردیدا وص رب هدید رو

 ضعملادنعو ی اشا ندزو یار لعو هدایز ند زو لوق لع ردیعسا كهود راهمزو

 حزم رولک دونهو دانهاو دنها یج ردیدآ كنوناخ رب دنهو ردرعسا كنهود زویکیا

 لقت هب رب هرزوا قلوا یاشنم كنلبم * صصن سس رغآ * هداصقتسم یرمشجز هکر د

 یتهین بولوا رم م نانقط زو ییا راو مدار ماب ا نا ۲
 یارتهنشلک نامز هو تدوع یبیابش هایفا رطا « کص ندقدلوا هدوس رف هرزوا لاک

 . ندملا رافعا لایا شا یرامالآ بش رخ ن هل کد یا وا تیثع
 ا اص) اف موق 3 ال وح نعت و * اهشاع ةدنهلانامهد نب رہ دزو

 اتافیذلا بابشلا خ رش هعحارو ٭* هضاب دعب سارلا داوس داعو

 نام هلک اذ دعب نم ت ٭* ةطبغ و معن ىف ريخ شاعف

 هدهروک ذم ثابا هک هت روند هددع ز و اقلطم هدنهودنه هرو هنن ایپ كنب مش زو

 هدعر بولوا عوض وم ههود زول هرزوا لوق نر ادا a را 1 ردعقا و

 بولوا 9 | كنواخ رب هرزوا روک ذم هحو دنهو هنلوا لاعتسا قالطالا ىلع

 ردلياسهدحیوا ورعو دز هدلاجر هک ت روش وا لایتسا یک سنج لع هدناوس هدعد

 هدنسکم مجو رولوا فرصنم نوجا تفخو بولوا عونع ليلو ثینأت دھو |
 ندنع ( دنه ونب ) ردیدآ لحررب دنهو یھت روند تادنه هدنلاس عجو دونه 1

 رووا رییعت ناتسدنه هنن ر هکلوا هکر دیدآ هناط و لیحر دشا دنهو رد نطو رب

 رواکدونه یبج كدنه هدنویو ردید رفم مهر یک کرتو یور روند یدنه هدشسن ۱
 ددنه كدانهو یدنه دناها روت د هدنه لاجر هلع كناه ( كدانهلاو ) (دناهالا ) |

 ددنه و ردشقوا فذح دناوز هدلوا ردرلپسراف هدیسکیا هکر دعج ندنراظفا



 ا سی ر شر و : ا

  TA eەل ایک  Eدریا عو رو زراو 4

 راتب ردنج وا هیوب یراض یراگدید رفص قورع وو دووپ هنن هد هلکنآ ۱
 هو شء ایوب هبا د ره نانلوا رکد هدنذو ید رک ( ید رهلا ) ریذلبا نايا هللا سرو ۱

 (:درهلا) یدئوارکذ هدنلج هکر د هتسانعم هد رح هدننزو هيد رک( ید رهلا ) روئید

 كفلاو یرمسک كئاه ( ادرهلا ) ردعضومرب هدندالب بالک ن رکا یا هد زو هزج
 ددنجهلوا لوک ییاود رب صوص# هئابج ریعثکوب ردیدآ تابنرب هیدمو یرمصق ۱
 ) تاب رو هنسانعم صل روید هبیرعوا هی كنارو یضف كناه ( ناد مهلا ۱ 1
 (ةدارهلا ) ردیدآ لجرر و عضومرپ هدنزو نان ( ناو ره ) ر ,دیعا لحررب و زدیوآ ۱

  ۱تد ره لوش ردلدپم نده ءاه رد هنسانعم كايد 4ک ردیفدایم و هدیزو هدارا

1: 

 و

 ۱ رام رود یا رب قاره ھ هدنضهدام قارا هک هت هدرا یا داره هدب رها "یشا

 ۱ ۱ لوفا ندروک ذم دره نالوا هنس انعم قر هدنزو دا ) درهالا ( ردل دب ندو ره ۱

 ۱ همدآ نالوا عسوا یدروآ هلتحانم وب رود 4 هنسن ف ر كب ردل رعلم یگ و ردایعشت

 لنه ( دسهلا ) هنرقا یا قدشلا درها وه لاقب 1 ردا قالطا دلا د رها
 روال وا یالاطا هم دآ ردابب و ریل د د ردل دبم + بلد .ھ ءاھ کا روند هیالس زا

 لاش رد هنسانعم دیدشن هدنزو دیک ات )د بتا )4 رک تنم روید داه هدنعج ۱

 نده: یماه هدکن وب هروک هنا كح راش هيلع ددس اوا کی د٤ ىلع کو

 هر زوا موگ یا یعهضراع رسا هایوکسس ثكمالو یحف كياه ) دالا ( ردلدیم

 ۱ مهعو مهذخا اذا لوالا بالا نم ادله سانلا كعولا دله لا ردهنسانعم قءوط

 1 نالف ریه لاش ردذوخأم نبیآ یانعم رد هنسأنهم كلوا هدنيزو د وعق ) دوتا ۱

 3 یوم وقوع تحرس چالا یو گاماد ذا لوالا بابلا نم ادو
 تبهذ وا تعفط اذا رالا تده لاش ردعوضوم یانعم ونو ردهنسانعم قلوا"

 اإ لا تئفط اذآ تدمهو ابهل نکس اذا رانلا تدجخ یتصالالاق حراشلا لاق اهترارح

 | بویکسا یثا ندقهروط لیکوب نامز قوج بو هدننزو دج دمهو دوبهو
 هدندل ۲ هلا بوللوا ناف میخ ارهاظ هکهیوش رووا لامعتسا هنسانعم قفلهزاب

 اذا ینعی یطلا لوط نم عطفن اذا ادمهو ادومه بوغا ده لاقب هلیکود بوم رپ

 تاوم ضرا یراع ندنضیو رومی و ندنس هل وقم تاجو رعشو نارع رو واتم هو

 تب الو دوعالو ةويح اهب نکي م اذا ضرالا تده لاقب ردامعتسم هنسانعم قلوا
 رد هنسانعم كلبا تماقا ر للزب ہک 99 ن د ) داهالا ) ةدماه یهو رطعالو

 هب ماقا اذا ناکاپ دمها لاق رولوا دو هاذ هک ایوک ردذوخام ن ندرو زم یاتعم

 هدنونو ع سا اذا رسا یف دیا لاق رولوا درح هلغل وا هتسانعم ثع رو تع رسو

 كشر بڪ ندر هکع مایط تعاجو ب تیا ییدض ردنوجما بس هره

E 



۷ 

 نکر عا وص یمسق كشا هلک كمددشم لاد و یحف كناه ( ده ) ردکید لهم
 هکم هلیعف كه ( :دهلا ) یکأس ردندناوصا نالوا داربا نوختا ارغاو بیغرت
 هللا فیفحت هعهاکو ردیدآ عضوم رب هدنساضق فئاط لوق ىلع هدي نافسع هللا
 ( دیده ) یدلوا رک ذ هدنلصف هک هت ردقلوا هدا نالوا باوص دوا لرد هده

 سان ردلعافت هکهدننزو داوت ( دالا ) ردندبرع لاجر هک رد عج مسا هدنزو ریز
 ده یالوا هدورلیا یهدوریک ه ایوک ردهنسانعم تک اي كل لر, فا
 لئاسم بحاص هلمعف كناه (داهدلا)نولناش یا نوداهتب مه لاش هنمو ردنامدهو
 یسیضاق هدلبرپ هکر ردا ك هسک ندا لاوس لئاس هب یضاف شعب رد یضاق

 بولوا ریکرمش هب یدنفا یضاق یرغوا رب نکردیک هب اب هج رکلای بونب هتی رطاق
 یالث هلکلبا ماغا یبیدنفا هلا هيلع تهح هرخالبو نارذک هدیدع لئاسم هدایت
 ( ددهلا ) رد راو یس هباکح نیرمشو یس همان هبقنم صوص ردشلیا ناب ع یک درج

 وا یک درغوب هکروتید هدوس ورق كب هدنزو طبالع ( دنادهلاو ) ,تزو طلع
 فالو آ هد روک لما هک رد هنسانعم شفخ ددهو رول وا قالطا جد هد عو هلتهح و

 نبع فعضو شفخ یا دیده هلع لاقب ردنرابع ندمضن فعضو كلکحوک قل

 فیعض و ردا كعص هایس ع ور دی ده و رد مش فلطع نیع فعضو هدارو

 ربع یسوک ارف قواط ردتتلع روکش گرد هات اشعو روئید همذآ نالوا سهیلا

 كنب رهوح هک رب د ح راس ردشنا طالغ هدن ول یرهوح رد 3 هتساتعف شع روالوا

 قلهراب بوتر ی هنسن رب هدننزو درف ( درهلا ) ردیلوق توا لها ضعب یریسش

 هلیسهدایز ییاو هفرحو هق زهاذا اتاپ ابا نم اد ره :یشلا دره لاش رد هنساذعم

 لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كمرودپ هجلوا | رهم بو ربب لوق لع كمرودب
 رداق کاو تخ چ وک هب هنس رو یربن تح هط وا هحاضنا ف منا اذا مجللا دره

 ج ره یلنقش راق د هو هیلع ردق اذا ىلا د ره لاش رول وا لابعا هنسانعم قلوا

 قفثوط هنسومها و ضرع كمدآ رب و ج ره یا دره فن اوعدو لاش و

 دره لاش ردنرابع ندکلیا لاک اچ نض ع هماج هناسل ضا رقم کارد هن.سانعم

 لاق رد هنسانعم كيا قش نوحا كليا هابو داسا ی هنسنرب و هيف نعطاذا هض عف

 كمروش هعلوا | رهم یا ید و هدننژ و لیعفت ( دن رها ( داسفالل هقش اذا هد ره

 تیک هماج شما وب هلا درهو یر یتح هضط اذآ مكلا دره لاقل ردو سام
 هجاوا ارهم تا هلنیتعف (درهلا ) دورهملا سل اذا لحرلا دره لاقن رد هنسانعم

 ( د رهلا )یربناذا عبارلا بابلانم ادرهد رهف معا دره لاقی رد هنسانعم كم ردق

 كناه ( درهلا ) روند همدآ هدنالگو طقاس و روید هنشوق هود هزم ک كياه

 یزمرق ع و ربو ردوراد یرلکدید بوح درز هدندنع شکا هکردپسا ژ رک هلیمص



 ( دده ) ناپج یا :داده و دها لجر لاقب ردزساه یمنج مچ ردا هدادهو
 یاو یوم تر ردهدس زو فز !A » هد وم یاب هکر دد دب نا هدننزو رفز

 یراعش ماما وب و ردپعا تعاخداب ن )دیا دخ أ یرادم فس ابصغ هد ز)هسف مالسلا ایام

 ةلوم دواب رکرک ن, یدنلج یعسا درو نم فام یواضپ ردو رم ندنرلت رمح
 یعاربط هدنئزو روپص ( دودهلا ) ردشانا م هرزوا لوا یدزالا یدنلج ن

 هکابوک رد هنسانعم دودهم هدارو هس یادوده شرا لاقت رود هر زود قشمو

 ٌدقاش یادوده دبلع لاق روید هشفو برم كب دودهو ردشناوا ده ینوشخ

 هکناو ردا ده هلاعتا لاک یاسناو باود ندا دوعص هک ایزک ردلعاف ییعع هدارو

 كب هدننزو ربما ) دیدهلا ( روند بیشن هدیسراف هنسانمم رودح روند هر شاو
 نامش و ناا ینعی ندیا هرقرف افلطم هلیض "اه ( دهدهلا ) روند همدآ نوژوآ
 ربع كیا و یبوف شواچ کردیا كشوق یو رعم دصاخ و روید هشوق نوا
 هدشزو طبلع روند جد ده ده او رک دیس کر دز وخ ام لر« ده ده رد رک دتا

 دیهادهو دحاده یم كرلنوب رونید هنشوق نيج رکوک نالوا هدهدهلا ریثک دهدهو
 هکرونید هتئاوصا كتسهفناط نج هدنزو بغبغ ( دهدهلا ) هیصف "اه رولک
 یا نیا دهدح عم ها عز لاقب ردلکد عوعسم یدرفم رووا رییعت یدلیوج
 ليقف ( دیدجتا ) ردمزال كلبا عاقسا ندرادهحاوخ قوه ىنتقيقح كلوب هئاوصا

 هدده لاش ردذوخأم ندروک ذم ده ردهنسانعم ك.ریو وفروفو ققفروق هدننزو
 لاق ردهنسانعم كمروکوب لرههرکوک هود هدننزو هلزلز ( :دهدهلا ) هفوخ اذا

 راطلآ دهذه لاقب ردهنسانعم كمتوا شوق ااو هزاغآو رده اذا ريعيلا دهده

 رد هنسانعم قلاص بودبا كع هوا یرب یسانا نوح قعووا ینحوح و رقرق اذا

 ییغوط هب هکنا ندبرقو ی هنن رو مال هتکرح ادا هما یعاا تدهده لاقب

 لفس ىا واغ نم هردح اڏا " ىلا دهده لاق ردهنسانعم قلرا و و كم رویلاص

 لي یا لوهحا ءاتب ىلع اذک ی 1 دهد لوقت رولوا لا! هتسانعم لی و

 (دهاده ) رولوا خاس هعلیوا ندالاب ماع دوخای رولک زاوآ هنوک لوا هفت هک ایوک
 روللوا لامعتسا هتسانعم تعفمو فطلو زدیدآ 4یق ثاجوکرب هدنع هدننزو طنالع

 ( دهادهلا ) ردلکد شوقول هدهدهینلتسود كن آ یتعی فطل یاده اده هدو قام لاقی

 ( دادهلا ( قفرلا یا دهادهلاب كيلع لوش رد هنسانعم قأتو ققر یحف كاه

 دعب الهم هکردندلیف كيانح و كداده وو الهم یا هشت

 8 EE بحا لبذل لعفا هدارو روئوا قالطا)همدآ نابج

  Eردیم زال كمدهو ده ننعو تدش ا یاتو قفد دوب '



 رالئاس هروک هبیائو ردا مده یناهریدنک هلا دوج ةشبت هروک هوا ردلقم قوا |

 ردهآذآ یناثا بابلانم ریعبلا ده لاقب مدهتسانمم كمورکوک هود دهو ردپآ مده |
 ات وص یا اددهو ان تععس لوقت ر ا ظیلغ توص ھلن کف دده و دهو

 همدآ نود زو فیعط .دهو ررولوا ید ردبصم هدانعم وب کد حراش اظیلع

 هنسانعم دودحم هنب ردتغا هد لب سک كناه هدنویو هنسانعم د ودهم رونلوا قالطا ۱

 ده لحرب تررم رلبعو هبرسسک و یف كناه ردنوده یبج یک حوبذمو مذ

 حجو درفم هدنوبو هنسانعم لجرنم كببسح رارید لجرنم كدهو لج رنم
 داده نلحرب و ةْأرمانم كنده ةامماب تررم لاقبو رد واسم ثنوم و رک ذم و
 لادلا حف لج رلادهل هلا لاقو كندده ءاساو كاده نینآمابو كوده لاجرو

 هدرباصب كفلؤم دللباب هیلع ىنا اذا لوهجلا ءانب ىلع ديب نالف لاش و لج رلا منل ىا
 مدههرزوا روک ذم هجوده هزوک هنرلنایب كرالوصا راسو هدسا-ا كنمشحمزو
 دهل التم یدنلوا لایعتسا هدنسانعم تدالح وروز هلت سانموب رد هتسانعم دیدس

 هدنکبس هربغ ده لضالاق هدر كد ولتدالح كب هلا دیک ات مال رد لج ا
 ےھت اقلطم ایا عرب ندروبزم یانعمو :رلیدلیا ارجا هنسا رج لثم هدب بولوا
 اکو بع یا مکبحاص مک رصس امدهل لاق بھل ابا ناو رثیدایا لابعتسا هدنسانعم
 هخ لاب لوا ندنتدالجنو توق لاک هک ایوکروللوا لامعتسا هنسانعم بسح ه5زولوا
 1 رد هد نط رعم كع د٠ ردت وب تحاح هداد_یسا نو و ات ردا تتاقک هتناعا کس

 رک دن هدنو زردی جا هنسسا رم ردصم یرب ردراو لوق ییا هدنون و

 كلاد نسب د لحر نه داده لحر ترم اوف رول وا یواتسم مجب و د رفم و

 تیاعر هللاوحا ثینأتو ریکذنو هیننو عج بودا فرصت قردلوا لعف ینان هلیرممک

 كاده نلجربو قردلوا یضام نسرید لجد نم كده لجرب ترم الم رووا
 هکر ولوا هاکو مسربد كندده ءاسنو كانده نتآرمابو كده ةا ماو كوده لاجرو
 دهل هنا لاق ردع تنم ندرو رم یانعم هنن روشلوا لامعتسا هن سانعم حدم لعف

 زار گنوس ود ویو راس لوو رر و كلذك لجرلا منل یا لچرا
 زوزو دلج هدهحرد لوس ردن مضتم یهغلابم لاک هدنفصو كندشو تدالحو

 یو یععا و ردهرزوا تا مدهو ده یبسشت ندالحو روز یدنک ایوک هکرددنم

 دلم هيلع ىنا ادا لحرلا دهل هنا لاش لاق ردشلیا لقن هيس هيب مولعم ى

 ردشلیا هیجوتوید ردیا مده یلقان هلیبسح قلوا یظع تیاغپ قاصوا هک وک دش و

 توص لول روک نلک ندزکد هلیسهینب لعاف مسا ( داملا ) نی رک اشلارم نکو اهذخف ۲

 ديف انوص یا رعنا لبقنم اداه لحاسلا لما حم ناپ وزا قالطا هدیدش |
 هلیاه ( ةداملا ) ردشلوا مسا هدموقرم توص هدعب ردلعاف عسا لصالاق ویو یود |[
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e,0, ۲ هان اذا دیهل دیه لاقب رویا كم روش وید لاقت دره رد  

 درو لەفت .(دیشا) درهلا مطا اذا ۲الف دبه لاش ردهنسانمن مر دب لظحس

 لح را دپم لاش رد هتسانعم كنروگوی م لظاح هد رنن ون هد زو لاعتفا (دابتهالاو) | ۳ 5

 (دوبه) روند نالوا رروش ود لان اد (دبا وهلا) هاتحازا دتهار دینا

 اک هکر دیبا وصرو ردهعا یءرف كدسیعلبا نورعو رددآ مدآز «دنزو روت | ۱

 ردشلاا مهو هدنو یرهوج ردلکد یا عشوم لوا زرد ید دی ایه اج نبع اإ 9

 قارطاو قوصو یو يه رواو نی بوکس ابو یک كناه (دناد هلال
 ةدراپ یا هناد رم هناد ربه ةدیرت لاش رول وا فص و هدب y ش٤ وف 4با هسدنه ژود

 هد لو د ( دوعبما ) ردن وا ج اود زا هد رم هدا رو A0 ةاو ف 7 هنعصم |

 هدرب اسب فوم مااذا لوالا بابلایم ادوعه لج ادمه لاقب ردهنسانعم قمووا

 رولوا ذوخأم ندنآ یآ یانعم هلکلیا ریرقت یفیداوا ندادضاو ریشت هدایارهس ا
 تافالطاوبو رود همدآ نالوا رلیف زام بو ای وا هدنتقو هک هدننزو روبص (درهگا) ۱:

 یک دوقرو دفار رولک دومه یی لیلاب لصم یا دومه لجر لاق ردندهیعرمش |
 لاق رد هنسانعم قمووا یخدو هدننژو لعفت (دیحرمدا) ) هدنزو مک رولک دسهو | ۱

 اذا لج رادو لا رولوا دش هلغاوا هنسانعم قلاب واو مایاذا لج ادع# ۳۳

 جرو مات ید هفاوا عوضوم هدهنسانعم رهس هرزوا روک ذم هجو ظقیتسا |
 زدهنسانعم یعایوا دو «دننزو لیعفت (دیع)۱) ردق و بجاح هجاردا هلیق

 قو واو هطنا اذا دیه لاش رد سو قمر داب ولو طیئسا اذا عالادیه لاقن

 بودازوا یزو ځا كوپ ی عمو ود شکوحو همواذا هدیه لاقب ردهتساتعم

 ضزالاب هنارج قلا اذا ریعبلا دعه لاش ردم زخم نوقنوا مدت قمرو |

 قءویواو ادا لجرلادسها لقب ردهتسانعم قعوبوا هدننزو داجا ( داجهالا ) |
 لج رادعها لاقب ردهنسانعم قلوب رو وا یدآرب و همانا اذا هدعها لاق ردهساتع« |
 ردليتسم هنسانعد قمروناب بودازوا هرب یزو څا كن وب هود و اعا هدحواذآ ۱

 تآ بوکس كیجو رک ك باح (دعه) ضرالاب هنارج قلا .اذا ریعبلا دعها لاق ال
 ىف كناه (دهلا ) یک اد که درما ل والا رازآو رحز صوصع همس |

 كمروحوک بوقب هلا تلر وک یناتب هدشزو دّوعت (دودهلاو ) 4یسهدش" كلادو

 ینعب «هسنکوا دیدش همدهاذا لوالا بابلانم ادودهو اده ءاّلاده لاقب ردهنسانعم |
 لع لک دم لح راده لاش رول وا مزال هنسانعم قاوا یافرعب كبو توص ةدشب

 قالطا هد هنافریپ هکربد حراش مرهاذا ینانا بابلانم لقیک دیو عیارلا بایلانم |
 كنم غلب اذا یکردهو سالا اذه ییده ساسالاق لاق هتسانعم دودهم رولوا |

 a لعاف ینعع هدنوب ۳ قالطا همدا د رهاوجو رک دهو كرمکو | أ



۳ 

 ارزو ر  مالسا هدنوب یک. تفگو نان ندرت با روا ا تولد :
 نایاوا سم 7 د ردم زال لاا حطقنم ند فک غوا هن ساند حطق هم موج

 ناو ی روم رد :نو دخت عباد یک ریرجو قدزرف ردنودل وم لات نررتیلم هب هیلهاج

 منصمو روزمو یتهاو در نایلوا ققعو تباث رلب عو یهتنا یک ور
 لاقتو دتفحم ريغ یا ةدلوم هني هذه لاقب هنمو زرد قالطا دلوم هش نالوا
 د هنسئانعم هباق روند هنیداق هبا هدنزو ثدح (دلولا ) لعتفم یا دلوم باتک

 .هنتلاح قلقج وح ردتب ردصم ءا رولوا فص و ینا هک ایتفو مش كواو ( ةيدولولا)
 تعیالموقفر تاقو ءافجو متسو ةرغص ف یاهتیدولوف كلذ لعن لاقب رونلوا قالطا
 ءامسا ءدننزو باتک (دالو) هدننزوریما (دیلو) ردیلاعفا نایبص هکر ر)ياسم هنن اعم
 دک اراوه هلیعف كيفو كواو (دمولا) ردتعاجرب هدننژو هباتنک ( هدالو ون ) ردندلابر

 هک رونید هتبوطر لوش دمو لوق لع ردهنسانعم قاوا دیدش كب یا قرهلوا
 هد اعم و و ردا روهظ ندنف ط ایرد ردصک هدنماکنه یي و تدش تثاوه ترا رج

 ادمو لیللادمو لاق رد هنسانعم قاوا یسا كب هکک دمو شعبلادنعو رولوا ردصم

 رعلا لبقنم رملا يص یف.تیدنوا عيرلا نوکس عم ١ رح تدتشا اذا مبارلا بابلانم

 (ةدمولا) بطغاذا هیلعدمو لاق ردلعتسم هنسانعم قاراط دموو هرح تدتشاوا

 هل اه (ةدمولاو) هدننزو تک (دم ولا ۳ ر دس هکر ونید کجا اك نمک اف

 یربک دن دمو تاذ یا ةدموو دم و بل لاقت رونید هب هج تضم یادم و نانلوا و 5

 قعلازساه (دهولاو ) هلیوکس كاهو ی ےف كواو (ةدهولا ) رد بم هصاصتخا

 كواو رولک داهوو رواک دهوا ج هنسانعم هصفظ+ ضرا روند هر قریواو
 داهولاو داجلا فراس لاق ردیلباقم دوو هلی كواو رولک نادهوو هلک

 هوهیا :دهوق عقو لاش روللوا قالطا هروتح نیرد یک هزد نالوا هدر هدهوو

 ردیوک ىست ربا رازاب هک رده دق مسا كني وک نينا هدننزو دج ا, (دهوا) ضرالاق

 لاقت زدهتسانعم كليا طو هکر ذیفدا مو هدننزو دیه (دیهوتلا) رواک دهاوا ییج

 وب ردهنسانعم كعا هر قریوا هدننزو لعفت (دهونلا) هدهم نع: شارفلا دهو

 ( ءاهلا لصف ل ایعماجاذا ةأرملادهو" لاق یدنلوا لامعتسا هدکلبا عاج هلتسانم

 | یک لظنح روند هنزوراق لهجوا هدشنزو ربما (دسولاو) هدشنزو دبع (دیهلا)
 كمروشپ بوریق یزو راق لهجوا رولوا ردصم دبهو روند هنکد رکح لوقلع

 لهجوبا وبشا هحطو ءسنکاذا الا بابلانم ادبه لظاتادبه لاقت زد هنسانعم |
 فک و رکحو رار ريق بوروشود رلد ودب رد هنسا شا تیاش رول وا هد هب اب یزوبراق ۱ ۹

 هرکصن دکدلیاهلا زا را هلککود وص نرزوا نوک عضو هریرب بو رقچ ||

 هرزوا قوا یکد رگد > ده هدساساو راردیا لکاو حط هد.نماکنه ترورض



 | نم TY رولک لفاطم نافطء و رطافم 2 رطلم .kz 3 ید 3

 اپدالو تفو یا امدل تناح لاغ روید هتفو تدالو ةدلو هبنذ رول وا شلوا

 رابعت نودلوم و رد هل رابتعا فوص وم ثبات ۳ رو وا قالطا هئي ره نالوا 1

 ۲ ۱ ۰ 4 1 ه ۱ ۹
 |  ۷4 ۸ ® ۳ ۷. ۳ ۱ ۳ 2 1 5 ۵یا ۱ ٠ ۳ ۱ ف r9n و و 1 ۳۲۳ ۰۲ د ۹

  ° 1 EEO EA IPE 3نی

  تدلواو لاف ردشا وا لوح # رو ریس یر ره ك دالبا هدح اص موردساپ یک رسا مو

 (دلوكا ( هداصح ناح اذا غرزا دا لاقب ا اهدالو نا اذا ادالیا الا

 تدار لوقنو لالا |تدلو لاش ردیلما اذ و هتسانعم ق٤ روغ وط هد زو لی

 ها لوف هامو رد ام هل انعم 4 لس فرا وو یه تد.د واوا فیت و ءاغلا

 تلافف [ كبير یا كیدلو او ی تنا 1 ماللا هيلصو ۳ لع یھ لسور 1

 ندوب ادخا هداروا رک اولع كلذ نع هها امت IY يا : تا یراصثا ۱

 ثأرف ور وا قاوا ی یا نالوا ی ی فهم كلا ۸زا ما قنسهک ې نالوا دواش

 ها م. ڪ كال (ةدالا ) رايدلبا لج هنسانعم قا روغوط یدیلو هدعب رلیدایا

 لاش هنسانعف داره و بر روند هشادشاب هدلو یدنوا کاک کد رد ردهن

 روند نودیلو و تادیلو هدب قصد عج رولک نودلو تادت ی 4 ۳ یا هد وه

 رلیدلپا هوقن هیوا پودیا طاغ برع شعب هک هتل ردلکد مر نویدلو تایدل
 ریفصت یدنلف مس | هده رد ردم 3 یک هدعو دقو یدیادلو یلصا كنس هک ءدل

 را «ظفل زا لس رود دیلو هدن ر هةم هلک E و یک مکتو

 یسک هدل وبا ف وم هکیدلاق ردهل:ا هس هب رلطاف فوم ها رعد یدل هنا

 هلکلبا رکذ هدنبب دلو یرهوج رداروپ یرکذ مضوم كنوو مسر هدنباب لتعم
 لتعم یپ ردشماءا هبش کا هدارووو بودا ھوا ییرهوج ود یدلیا مهو
 عفاو یدک هنطباغت :رفح فوم ها وا یدل ی رفص» هلا هدن رو ینیدل وا

 تدالو رد رلذ ام مسا هد رثن و هدننزو تاقیم ) دالیلا و هدننزو دع وه ) دل ونا (

 مالسلاو ةولصلا هيلع نطصم تدالو ¿ نامز یظفل دلوم هک رد م ره روند هتقو

 نوعا مالسلا هیلع یعبع ترمنح یسهک دالیمو صصخم هدمالسا فرع نوعا

 (ةديلولاو) هدننزو همظح» ( ةدلوملا ) رولوا ناكم مسایظفلدل ومو ردشنوا ےلطصم

 ندم یصا ینعی هلوا شخ دلوت هرجا برع هک رونلوا قالطا هبهبراج لوش
 هل رلبادآ لرلنآ بولوب انو وشن هللا برع دالواو دلوت برعلانیب یسیدنک بولوا
 هرم ی ین تقارع مدع هبش هجو ردذوخأم ندنوب دلوم مالک هوا شلوا بدأاتم
 هئدح ندهرکص هدلومو مرتفل لصانم سی ل یا دلوم مالک لاقب ردفلوا تلاصا

 هرزوا هحو وډ یقارف حراس ردشش وا قالطا دن وم یی هني رلت ودح هار عش ناث وا ۴

 هکر د نزالفاع لوا ریاهوزوآ هقابط تون برع نا خب  رددلیا تاقبط بيتر |
 دیلهاج کز نوم یا یک رتنعو سیقلا "یرما رلیدلیا كاردا هتناغز مالسا



 هیهشک یسهدلاو ایقع هلکایا پاعجتسا وید نس ردبا برع نوچن یلغوا ج
 هدرپ كجد رد هک هلوقم هنلوا ملعب راب عو یدلیا دارا یروزم مالک اباطخ |"

 ردصاخ هب قیقح دل ود ولوم نکل رول وا لاواتم خد هالو دل و دل و هدنرخا وا ناقل 1

 یظقلدل و حابصم بحاصو ردفلاحم هناوت ءاهقف روبرم لوق نکل بودا تلوید

 لقاتم هشیأتو رک دن دلو ءددلوف-یدلول تفقو كففاو س ردشلنا ها ید آ
 ردقح وج شغوط ییدارم هک ردهنسانع دولوم هدننزو دیے (دیلولا ) رولوا

 هنسانعهدیع روالوا قالطا هبهلوک و هنسانعم یص رونزا قالطا هغج وج اقلطمو

 هروک هان تكساسا روک وا و روند ناف زونددنال و هد رش وم تنسکیا وب و 1

 لبق قالطا هدیلو و دیلورهبهزاجو هلوکو ردیعج كدیاو نادلوو كنءدیلو دنالو
 رویم لثم * هدیلو یدانبالرما اذه + لثلانم عی لاتو ردرلقم هبیص کردا
 لغتشم هب نم لوا هدوهعم یش ین رول وا برنض هدراهتسن نالوا راد هشو
 عمو رجز هسنازوا یا هنیرلایس#ا سفناو عا قچوجرب هک رد رلشوا ق رغتسم و
 بربط هدنعقوم قارف دو لاغتشا لاک همی مارب سپ رازلبا هعصاکا نوعا
 تیام هدام یرلک دا تردابم یر (E لوف ییا E رول وا

 یوف "رها رب س شل وا ادب یراعص ت ول وا توعد واد ا کا دل وا رور ۹

 هدنرفوو تعس هروک هک و رازفلوا منمو رجز راهسلیا لوانت یتسفناو عا نادلو
 هرم هک لو و )د :ال ولا) ردیسهبنک كغواط عیب كن هحاجد (دیلولاما] روث وا دارا

 (ذلولاو ) هدنزو هدع (ةدللاو) هللادنا هم ریه یواو (ةدالالاو ) اھ (:دالولاو)
 ةدالاو ةدالوو ادالودلت :ارلا .تدلو لاقب ردها قتروف و 2

 دول وو ةدلاوو دلاو ةا لاش و ةدلاوو دلاو یهو اهل تعضواذا ادل وم و ةدلو

 قالطا هدلاوو داو هما هداروب فام هجرک هيض كواو زددلو ید كدولوو
 دلاو ه!لاقب بالاو هدرناصب نکل یدتبا لاخدا هتسهلسلبم هضتخم تافص کیالبا ||

 هک رد راش ردشلتا مسد هلیناونع بیلغتلاب ىنعي نادلاولا اهل لاقبو ةدلاو مالاو |

 رووا قالطا ید هیهدلاو هسرولوا هرزوا بسن ینعب هنسانعم اذک یذداو |

 رک ذیساک ادیلوت ءاشلا تدلو لوقت رد هنسانعم قم روغوط ها مک كن ه به (د البالا) | 3

 فلوم هکر بد حراش دلاومو دیااوم نم نسعک دلوم یهو تعضو یایه تدلو |

 ران و ارز ردفااع هسایف نکل یدلبا اسر عج هدل وم یدلاومو دیلاوم هحرک | ۰

 دل وم یک ییدلک دلاومو دیلاوم یی د ولوم هکر بد جرم ردیرلیج ندول ۱

 ۱ هروس یاد ز هکر بد حراس نباتلا "یا رار دوه لا دلو "یا یرداام

 ر ده
 فل وم 4 هش زدشابا هب ول وید زولل وا قالطا هل وم و رک ذم و عمج و هسا و د رعه را

 هان رل وا رهظم یی و تل ترفوو بصخ تیاش یا رونل وا بر هدا د كش و



 a رم

 | دام روئید : دفارلج ناف كباچ یثلآ «دندو ۳ ام (هاقیاا ) هوم تل

 رژهئسانعمقلوا میشم هدنزو دوعن (دوکولا) ردننآ او و یرولا ۳0
 بوکس كناکو یس واو (دکولا) ماقا اذا یناثا EG اد وګو ْناکشاپ دکو لاقب
 كلبا تباصا ةهتنرإ و هدصق اذا هدکو لافب رد هنسسانعم كيا كنهآ و ايف

 لاقي رد هاسانعم قا م 93 تو ردشکی یهنس رو هاسا اذ | لگو لاقت رذەئ

 ۱ قاف بوکح هللا نالوف ین 2 راوط و رکاب هدک | ل اقب و هقنوا زا دشهلادک

 / رود واقاللا هدو هقمو دام نالوا E N کو لاقن رد هنسانعم

 نیم رج دکوو هدصفو ههو ہدارض یا هدک و وغ لاش رد ردسااپ فم و فلام

 كچنوکرب رشم هدزوآ بجمال یطالخ ندهکم لابج لوفلع مضومر ءدشپ
 هرل؛ مع و زمن یراکدشیا داب بوراص یتتالاب ثهاد (دناکولا) ردیعا كاط

 (دک ولا) رد ید دا هللادا هوره یواوو یک باک رد داکو ید رفع روند 7

 هدهحو ه,هسیا هدکو فرص لاش ردع«ا هنسانعم تغشمو دوح و ی لیت كواو ق

 دکو كلذ لازاق لوفت هنمو روتوا قالطا: هجو لفن ييبليا فف كن هک ربو ۱
 کج دکر دیف دارو هدنن زو دیک ات (دکو تلا ) ىدصقو یاد یا هيابلاقو لعنیا |

 ردصفا نددیک ات کوو هدک | ینمع هدکو لاش رد هتسانعم كاا راوتسا و 5

 لاش رد هدسانعم او ماکعساو تا اتم کر دیفدارمو هدننزو دیک أت (دکولا) ۱ ۳

 دهح و دح بویلابچ هدکم زور هوس ہین لعاف مسا ( ةدک اولا ) دک اب یی هال ادک و ۱

 ساد یا ةدک اؤم دفا لاق ردذوخ املدنسانعم دهج و یعس رود هب هفان نالوا ردبا 3

: 

۱۱ 

 غ

 قالطامدآ نالوا هدابآو ما هش : ثاصوص+ رب هدنن زو لکو ( دکو لا ) ملاق

 ما و و مه و دیک ایلآ ) ادعتسم [٤اق یا اذک ماب ادکوتم لظ لاقب ردندنمانعم دصقو مه زوتوا |

 هراغ مع یرافدلخ بوراص ییرلشاق كلب ربا تا هاب رل دید عج (دیک اتاودک اواو |

 رایبحف اامالو ٤ دواو (دل وا۱) رد رد رفع الب یک بیداعت ۱ رها رود ,زهیصنو ۱

 رد هبانعمرب یب4 هیعالواو (دلولاو) هیمک كواو (دلولاو) هيض كواو (دنولاو) |
 رجعت یروایو لود روند هنسهداز هتفیقحم و هسفس ثاویح راسو كنان یی 2

 RES رد رب ارب جو درفم رفلوا قالطا هنالوا هلتهج ذاخاو ی رونلوا ۱

 دل وو هللادبا e ره یوا و رواد هدلاو هیرمک كوا و روند هدلوو دال وا هدیعج

 * كق ید م كدل و * لاثمالانم و ردیعج كدلو 4تعفرلنوب و هيض كواو رونید ۱ ِ

 یراهچوا ییا كس هکرد هک لوا جا ددلو كس یی رداطخ هنزم واو ا
ES e 5 :اکسدلو كکیدلیا ین رد صغ كفيدل وا  

 نوکرب بودیا ین هورع تاب هشنک یلیقع ولغوا كکلام نب لیفط زلوا قیقحدلو |
ê.بؤاک هشبک هدکدتا بارض یلیقع یسهدلاو هللا هناہبرب هلکلک هنسهدلاو لصا نی |  

r 5 
۹۹ 



ِ 
9 

 هدنرللوق دافوایلع مهو كراب عو یدنلوا زکذ هک ردیعج كدفو (دافوالا) ردتعاجرب |[ |
 رده سام ادعو تعرف وخام ندنساتعن هزاوو ده وا مقاو
 لع یا زافواو دافوا ىلع ایسما ریاصبلاق فلولا لاق ردهیانعمون ید زافوا هک هب
 هروک هنا كا هنسانعمرا روند هشنآ هلي كفاقو دلواو (دقولا)انصحشادق رفس

 هدنززودعو (دقولا] هبسانعم قعای شن ۲ رولوا ردصم دقوو ردل وقنم ندسراف ناو

 قعای شت آ هدرلنوب هلناحف (نادقولاو) هدننزو هدع (ةدقلاو) هدننزو دوعق (دوقولاو)
 یاشا بابلانم نادقوو ةدقو ادوفوو ادقوو ادقو رانلا تدتو لاق ردهتسانعم

 هدران و ( داقیتسالاو ) هدنزو لعفت (دقوتلاو) هد زو قافثا (داشالا) تاعتشا ادا

 تدقو نع تدنوتساوت دقوئو رانلا تدقنا لاقب ردهنسانعم قاي بوشت وطشتآ

 تدق اوت لوقت ردهنسانعم كردن واع وک اا یشنآ رارولوا یدعتم داقیتساو دقوو

 نو ااش ام قا ا یدو هاب مس ا هزم "(داتبالا) اعا یا امدق وتساو زانلا

 ارب ژ هنسانعم هتکرت رارید ارا یصلل تدقوا رلب عو اہل اذا رابلا تدقوا لوقت
 هسک ندا رفس هتم“ رب و رول اق هر داد د تو e رەد ا: رظن هشنآ قحوح

 هراد هلادعا هدنعدوم اعدد و د نوسردود ورک یدرب ین 1 لات قح هدنفح

 سش راپ رع هروک هاب تراش هتسانعم هدرالو لا هعح زال رارید# را اراتدقواو
 هل دوحو یرمضهو رمش هدکدلیا زف.س هباجر هسک یرلقدل وا ناسا ره لندنسومو

 زوبص (دوقولا) ندب رلتداعوت لیم یانم راردنا داشا شا ندنسهب < الات یناوا

 راس و هنوطوا قاب شنآ هدننزو ما (ديقولاو) هدننزو باتک (دافولاو) هدننژو

 یاعت هلوق "یرقو رلریدزو رفا شن آ هدیسراف رووا ریبعت قرتوط هکرونید ودر
 رد هغلابم هدننزودادش (داقولا) دیقولاوداقولاو دوقولاب یا نم [دوقولا تاذ راتلا]

 هک رونلوا قالطا همدآ راذک ر اکو یضامو فیرظ هلتسانمو ردکعد كانولع كب
 "یضمو ضام فی رظیا داقو لحر لاش رول وا ربیعت هرایشت او نشنآ هد رجالطصا

 كربز ولتدح یک شنآ دافو بلتو یک سالا رونلوا قالطا هثیش نالوا رادباو

 بلق هل لاق رول وا قالطا هیلقو نهذ نالوا دق وئلا عیار هدتسا رفو مهفو طاشن و

 هوا راذک راک و یضامو فی رط د (دقوتلا) د الا ءاضلاو طاشلاق دق وتلا عبرسیا داقو

 رولل واقالطا هکلیسا نالوا دیدش هد هرم تباہ هایم كواو (ةدقولا) روت واقالطا
 . رطادشا یهو فيصلا ةدقو ممت لاشب رونل وا قالطا هدقو مایا هزوح اپمایا نوین |

 یرایو رولوا ولیو لزفو یربا ردیهسا یک ساحرب هدنزو ةيدیعس (دیدیفولا)
 ردندلاحر ءامسا هدننزو نابس (نادقوو) هدن زو دادش (داق و و دقا و):دادل وا یکشنآ

 دقاووا هقشبو دقاو یلغوا كنآ و ردندباضتا رد ف وعن ثراح یعسا 3 قیللادقاوواو

 ددروهشثدحم یدقاولا میا نب دقاوو ردندنیعب ان رددمحم نب خاص ییعسا هک یتیللا
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 دف 79 ۳ رو, گر دهتسانعم گروپ هرژوا هش راعم هج هچ رار , هب و قوفدو

 ام زد هان هدشاوم هکر ولوا و 11 ازا هدغاو لاقب رد رابع | ۳

 یعا كواو ( دفولا ) ردیا تاراجم و تقفاوم هنب ل رکبد یفایا ریو یارب اریز ردا [ . 
 ۵ یا هبانک ( ةدافولاو ) هدنزو دومت ( دوفولاو ) 4/وکس كنار 3

 ۱ دوپ هنل ود رب ندالودرب نوعا نم راس دواب پیشی 4 ۰ ره لد ندواو ۱

 8 ادفو هيلقو رم الا لا یا هيلا دوو لاق رد هنسانعم تاک درو ناطاسو ریما | ۳3۹

 1 قال طا هدا روب هچ رک شم دروو مدق اذا یاثا بابل ا نم در وو ادوفوو || 3

 ۱ ردففا وم هراصب ید تاهما راتو یدنلوا =a ر هرزوا یاب هد راضي نکل ردشایا 3

 : حک رک دوو دافوا و باخت ا عج بک دنوو دوهنک درفو موقو دفاو 0 2

 ندنفا رطا 4 رونید هغلموق نالوا هدنسهورذ كس موق كکوپ یدازوا نوژواو 1 ی
 لها هدنرلسنب یسیعیا ثموف رب اریز ردزاجم وو رولوا هاوح هباج هو كیکوب |
 یر ید سن لپا ةورذ هل ردد رفع دفو هداروو ردهد رطم قاۆا فرش و تغفر ٩

 دحاو ( دفاولا ) ردیلیا مهو لبج ید لوقا و رد لیلا هلا هم یاح ردطلق

 دے ط عوق هد نیلصم رو هب یچ4ا هرزوا روڪ زم هحو هدشزو

 ۱ هه ؟وا دن ارلشوق هریاسو قلت تو SFTN روند همدآ نلک «اطلسو رسا

 ۱ هعضوم لوس ندقانب هدنف راط ره ك رعآ دناوو رووا قالطا هشوفو هود ندیک

 . ا هرکسندکدلکود رلثید هدنلاح كالریی بوئلیرموب نکر دیا غنم ماعط هکر وتل واقالطا
 ۱ ردندلاشا بورض [ هادفاوراغ باش نمو ] رونید نادفاو هنفرط ییا رول روقح

 3 یردروآ هدیکرت زرید هادفاو راغ هدرب ك٤د یداکود یرلشید بولو! رم نالفو

 | || یک كرمه (دافیالا) ردیداهلیق ثجوکرب ندبع دفاوو رونلوا ریبعت یدکوج
 ۳ اذآ هیلعو هيلا هدفوا لاق رد هن-انعم مردن وک 4اطلسای هرعمآ هلکلیلبا یدآرب .:»#ِِِ

 3 فا اذا "یملا دنوا ل اش رددنسانعم یاوا عفو دنأب هنسنر و ادفو هلسرا 8 " $

 قعوطیرف و ینشاب بوکید ینراقلوق یعقوهاو عن یه یا دفرم ماتم هنمو عش راو 0

 یفرمشم و هلاوح هرزوا هنسن رو هیذا بصنو هسار عفراذ ذا مع لادنوا لاعب ردهنسانعم 5 1

 لاش رد هتسانعم كنك هلتعرم-و هلع رشا اذآ ۳9 دفوا لا ردهتسانقلوا
 ندعافتراهدننزولعفت دف وا ردذوخأم نددافویع رج در و ع سا اذا لح ادفوآ ۳ 0

 . لیعفت (دیفوتلا) ما اذا هيلع دفوت لاقي ردهتسانعم قلوا هلاوح هنفارطا یشان ا
 1 دفا ین: E هيلا هدفو لاش ردهن انعم قمالل و هلکلیےلیا یدآ و هدنزو | " ۰ 5

 || بویمشرپ هکرونیدهمدآ ناروتوا بولموج هکردیف دارمو هدننزوزفوتسم (دفوتسا) من
 ۱ :یردصماش و اودی یا ادفوتبم وک لاقن ررو وا پوکید نرلقایآ هرز وا قلاق
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 ۳ هدنن زونابه-(نادفوون ) رد ض یرغبعت قمرو : وا هرزوا قایآ كلوةناو رددافیتسا 1 ۰ 2
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 هتل وص اک رونلوا لاهعتسا هنسانعم كنم کوک هودو هدده اذا ادیعو هدعو ||

 برعلا دنع هروک هنناب كحابصم رده اذا ادیعو لعشا دعو لاقل ردا دصق

 نا هلفلوا لصاح ندمرک دعو ارز ردم رک دیعو فلخو ی :

 بولوا لصاح ندبصف دیعو نکل ردکد قيال و اور ندغندلوا تهاال یرییغت

 ردراکرد یلاوزو نوکس خد كدیعو ږلغلوا ندنسهلوقم رول وا لئاز و اش بو ۱
 رد لوا یراب ترمطح هد-نص وصخ قح ءافوو لولا لع دابعا قح دعو - كاذک

 هانک هسردیا هذخاژم رکا و ردمرک | هدنتهج عشصو وفع هلفلوا هللا قح دیعوو
 دعو تقو ردنامز مسا هدشزو تاقیم ( داهباا ) ردلدع 4 لوا یمارح دابع

 کیدلیا تس هر لاصتاو و سن ها یک كنم ره ) داهالا ۱ رد صرفه های انعم

 هدننز و لعاش ) دعا وئلا ( هدده اذا هدع وا لاش رد هنسانعم قتفروق هاب ا رابحا

 داعناو هدرمتت دعاوت ضعبلا دنع رد هنسانغم كعس دعو هدننزو قاشنا ( داعتالاو )

 هدنلصا دعت | اصعب مهضع دعو اذا ی اودعاوت لاق رووا لابعتسا هدر

 ناب دعنوم وهف دم دعتا نولوقن شانو یدنلوا ۳ بلق هانواو یدادعتوا

 سستا نما او دعت وم وهف دعت ایدعت وا لاش و Ee وا را ف اک حراشلا لاق

 ( ةدعاونا ) دغتان هدغو لوقت رولک هنسانعم كليا لوبق ىدعو داعناو سس وم وهف

 لاق رولوا لانعسا هددیلاغم بایو رولوا نیا رو زر اوت
 یرو می ودعو «غلابم باب هنمادعو رک | ناک یا هدعوف عضولاو تقولا هدعاو

 سرف لاق هنم و رداع مسا ) دعاولا ) ردصاخ هلوا باب هسلا هدب ريغ ندن ربان

 لاش و. رطناب دعو هناک دعاو باس لاش و یرح دعب ایرج كدعب هاک دعاو
 اهربخ جر تناک اذا :دعاو ضرا لاق و هلوا دربلابوا رطاپ دعب هناک دعاو موي

 هدعون لاش ردهنسانعم قتفروق هلا دیعو هدنزو لعفت ( دعوتلا ) تا نم

 لقعلا فیعض و قحا هلئوکس كند نيغ و یعف كواو ( دغولا ) هدد اذآ

 لحز لاق روند هي ہک مساجا فیعض لوق لع روند هیسک نالوا هیامو فو یدو

 موق و یک ی يص رونیذ هغحوح و حج فیعصلا وا "ید لذر فیعض قجا یادغو 1

 رولک نادغوو رولک داغوا یعج هنسانعم موقلا مداخ روید هنیراکتمدخ كتعاجو | 4
 یک دغم روند هناح داب نو و دغوو هل رك كواو رولک ءن نادغوو هلیص كواو |

 یکم دبع روند هب هلوک و ردق و ییصن كنآ کر دیس كوا ندنرافوا راقو

 او لج زا دغو لاق رد هنسانعه قلوا دغو هسکر هدننزو هداعس ( ةداغولا )

 هدغاومو ردیدآ بعلرب هدننزو هلعافم ( ةدغاولا ) ادغو نك اذا سماطا بابلا نم |

 هاقفک لعف اذآ هدغاو لاق ردهتسادعم تلشیا یک نا هی با ةلقت یدا ز

 هد هرباس لوصاو ةا هدعا وم رول وا ردصد و رول وا و مسا و رد دنسانعم
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 رد هنسانهم ثلدا قاطا وری هرخآ " ى“ یی رو هغو 4 1 دا یا ا بابل ا نم ً؟دطوادلن و ۱

 هلدطو لاش ردهدسانعم كلنا دیون و هون یکم و هی اذ هيلا “ىدا دطو لاقب ۱

 اذا ضرالا ذطو لاق ردهنسانعم یناابط نوعا كمشک؛ یریو اهدهم اتم ۱
 4 + هاش ساجالا بام :دطیلاپ هبا اذا ناكا دطو ساسالا ق لاق باسل و #2

 قالوا رادیو تبا هدنریو ماداذا یا دطو لاقب ردهنسانعم اوا مادو هریفوآ ۳
 دش هلماوا هنسسانعم غروب بوزک و اسرو تب ذآ "یا دطو لاش رد هسا 7۶

 كيکح 4قاا هک ردسغل هدنظمل یطظو دطوو راس اذا لج لا دطو لاشب رولوا

 دیاور یف هنمو رووا لامنسا هدکلنا لاسیتساو لاعایو رهف هنبسانموب رد هنسانعع
 ادیدشا ذخا مهذخ یا دحاو ی« كلاطو ذياور قو منم لع کدطو ددشا مولا

 E نارا ثبات هدنرکم ( دوطوملاو دیطولا ) ا
 یک یک رکھ دن کم یهنسارب یخدرب هدننزو لیعفت ( دیطوتلا ) دوطومو دیطو وهف
 لاقب ردعواطم ندنآ هدنزو لعذت ( دطوثا ) ردهتسانعم كمرکوح بوردشلرپ

 رولوا برش نوعا كيشکب رب نالوا تشوک یغاریطو ی انب هلکنآ کر وند 5
 اجو هنصانعم انا رونلوا قالطا هاب رلفایآ حاس ردیعج كنهدیطو ) داطولا ) ۱

 ماد لوش هدننزو راو ( دطاوتلا ) رود هنیطاساو دعاوق نالوا هدرلناینب یک ۱ 5
 ددشو ته-و ۳ نامز هلوا هدنقع و را كنطعب ینهب هکر وند هتبش ثبا و ۱

 ردصم (:دعولاو ) هدنزو دجو ( دعولاو ) هلیرمک كليع (:دعلا ) رود هیهنسن |
 قیهنسنرب هللوق هدننزو ةقودصم ةدوعوملاو هدنزو لونم ( دوعولاو ) قرهوا ىي ا ٠
 هدعو لاش رولواربعت تمریو زوسهیسکرب هکر د هنسانعم یوا تحهیلشیاو كحهدیا | 5

 اريخ هدعو لاقیو ةدوعومو ادوعومو :دعومو ادعومو ادعوو ةدع یمالابو سالا
 ندمالکیرلظفل مشو رمخ رک او رونلوالامعتسا هدرمشو هدربخ یسهدامدعو ینعی اتو ا

E:ت هدعوا هدرم2 و ردهدعو دعو یردصف کز رد هدعو هد رخ هسرودل وا طاقتا  
aهصالخ راړد دیعو قرهلوا یردصم كنظنل دعو تكلذک ردداعا یردصم هک لرد  

 ا هدریغو رونلوا لامعتسا هدرمش دیعوو داعیا و هدربخ دعو هدټدلوا هنرقالب
 الضف هدعوا لاش هنو ردکح هددلیاونع مثلا هدعوا هدرمشو ر ما دعوا | :

Êت هرس ردردصم هرز وا روک ذم هجو ىلە دیع و هکیدلاق و برمتلاب هدعواو 3  

 لاش زدیرابع ندکمربو وقروف ها رابخا یتکح هیلیا ترمتم لاصیاو ینکیدلیا 3 0

 هدعو

 .ادیسوآ هدص و لاقب زدهنسانعم كلها رذح هدننزو ت (دیسوخا ۳ ا نکا
 . یک ک رک دن رک ییهنسئر هدنلزو هدم ( ةدطلاو ] هدننزودعو (دظولا] رذاذ

 دطب "یشادطو لاقب یکهاوطساو سام رد هسا كلير اواو نيم بو ردشل رب 3

 | هفثوط كوي لوش هلیرمک كيم ( :دطبلا ) تبثف ها یا دطوتف ینادطو



 یاثلا نمو [ نأ رقلا اودسوتال ] مالسلا هيلع لوق لوألا نمو هداسولع مالا تار ٩
 دسوتت ناللاقف هعیضا نا یشخاف زعلبلطا نا دیرا یا ءآ دردلا یال لاق الحر نا

 نا دسو یارق هروک هننایب كنها بجاص لهلا دسوت نا نم كل ريخ زعلا

 ۳ ورا نرده 0 روا زن هک دارم هکر ایا دان هداسو یی
 ۳ یدناب هنیرزوآ كس نالف ید. هد. »اس ردک«د ۳ تیظاوم هننوالت نآرق

 بول وا حادم E ردراو یرببعت ردت و یسهلاقم رب اد: کا و ییدلسا هن وکرب

 لدب هبهداسو ینآرق رادههک هروک هنغیدلوا مذو رولوا شلوا دسوتم یا نآرقو
 یدآرب هدننزو لیفت ( دیسوتلا ) رولوا هیانبک ندنمون هک رولوا كمد رغا زا

 تمره( داسالا ) دسوتف ةداسولا هدسو لاقب ردهنسانعم تمردنکیوس هقدص
 یلکو ذغا اذا ريسلا ف دسوا لاقي ردةنسانعم كايا تعرس هدکع رو هل سک
 لاش و ديصلاب هارغا اذا بلکلا دسوا لاقب ردهنسانعم ق رقشق پوردنف هراکش
 ودهدنف رط ماش هک ردعضومرپ هدنل و هنیدم هدننژو هب اثک ( هداسو ) از وهم دا

 هنسهرو و هنکواوا هدننزو دیعس ( دیصولا ) ردعضومرپ هدنض را دح دناسولا تاذ

 لیغا و نت O هع رود هنکشیا و كن ویق و هنسانعم فاد رود هب ولوح و ۱

 هدرلغاط هکرونید هبهطوحم نالیای ندشاط نوجا قمرونای یو نویق هدنزرط
 یرلک دتا افتخا كننامسح فهک باحا دیصوو ردقجهلوا هردنام یرافدباپ هدرئابو
 روید هبا دیصوو ردضء» لوقو هروک هناي هدر اصن كفل وم ردیععا كنه راغم

 راطو هر راطو رونید هاب قیص نالوا نیقن هنر یر ی رک وک و سام لک

 هنسانعم قبطم رونید هب هتسن شماپق هلقابق یرعآ و هنسانعم قیط رونید هب هنسن
 نا نخ یذلاو هرابع ق هکربد حراش روند دمدآ شلوا تدس هعفد ییاو

 ندنرللاد ج اغ آو نیترم نتخ دقراص اذا دیصو لجرو مالغ لا ردقلوا هدنناونع

 یک 3 ردهنسانعم قموقوط و قمروا هارد (دصولا ( رونید ږغ شارپ وح

 هدسزو دادش ( داصولا ) هجس اذا ىناثلا بابلا نم ادص و بولا دصو لاق

 هنهدرب هدننزو مطعم (دصوملا ) هنسانعم جاس روند هیسک یحوقوط و یو روا

ETرد هنسانعم كيدا لیغآ نوعا را وط هاب رہ ہک كنه مه ( داصخالا ) هنسانعم  

 قم رقشق هوا یروناچ یراکش راشو یبیژانو ةربظح هذحا اذا لحرلا دصوا لاقب
 بو روا یویقو دسیصلاب یعی هارغا ادا هربغ و تلکلا دصوا لاق رد هنسانعم

 کد اک ازومهم دصآ لاشو هقلغاو هقبطا اذا بابلا دصوا لاق ردهنسانعم قماپق

 دصوتسا لاش ردهنسانعم كيدا لیغآ نوحما راوط ید وب ( داصیتسالا ) هل ق
 لاق ردهنسانعم قلوا رادیو تباث هدننزو دعو ( دصولا ) :رظح ذا اذا لح را

 دصو لاش ردهنسانعم قلوا مقمو ی اذا یاثلا بابلا نم ادصو یشلا دصو
 سس



۰ 

HISورم كاذک  ye TEیاد ۳ ِ 9 لوا مەن  
 ,E ما یب ردهفو هم پاو د ( نادرو تائب ) ردلاسم اکا هب رف یرکدرد

 | یاویحاب یناسنا هلیرممک كہ (داربالا ) ردد مم نادرو تئ رد رلکچوت یرظکدید
iرسا اذا هدروا لاش ردهنصانعم كلبا راح هر تدا یب  

 جافآ هد لو لومت ( دب روثلا ( ردذ وغأم ندن و یمأانعم كمروتک اثلطء دروملا

 ۱ "هنوکلک ین رلفاکی نواخو ثروت اذا رضا تدرو لاش رد هستم قجآ <=

 (هنادرو ) اهدخ ت حاذا ةأرملا تدرو لاش ر رل موسم هنساعم كابا نوکلک لا

 هرف ر هد زو هیئاد رک ۱ هیادرولا ( رده رف ر هدنسانمق یرانش هد زو «ادمش

 هدننزو هدرز ( هدرو ) ردبدآ هرقم ر هددادش هدننزو دید رُف ۱ ةيدرولا ) ردیدآ

 ۱ نددورو ( دراولا ) ردیدآ مشومرپ ( تادراو ) ردیم-ا یسهدلاو ك عاش مان هفرط
 هیک نالوا نوزوا يحوا كننورپ رابع هکردنءانعموب یدئوا رک ذ کرداعاف مسا " 
 ( دادي رالا ) اعلیوط یا هب رالا دراو نالف نول وش )رخا قالما هب رالا دراو 0

 راع اذا سر لأ دار 1 لاقن ردهنسانعم قاوا + نوکلک یعق تا هدیزو زا رجا ۱ 71

 بیس هالیدب هباب NS ثنلبفام كلەنک اسواو یدا داروا لصا كو و اورو

 یار( دزوامزلا ) ردند هباع هک رددادشنا هلیسهین لعاف مسا ( دروتسلا ) یدلوا ۱
 از هماع ردب رعم و و رد دآ ماعط ع ورب بتم ندا هلا هطروع هيم كەمى ۱

 تا شلرواق هکر دب لک دید یمش یضافو یط و نداق هدیکر ماعط و را رد درو

 ررجا قالطا هدنالا سجرنو هلاون اکا هدناسارخ رولوا بترم للا هطروعو هرتو
 رود هښلجم مزب رددرو امزب هللا هحوتفم یاب هدیسراف و رد رعم ندیسرافوو |
 ۱ قجهندصبو قحهنکیوس اتلطم هدنزو باتک ( داسولا ) ردفوذخحم ءاي هدير ەم ۱

 1 ۸ض اخ الث تاکرح كواوو هل اه هداسوو داسوو هنسانعم اكتم روند هه

Eعضو دخ کوا هنفردصب زو هد لا هنضانعم هدع روند هنغیدص: شاب  

 داسو ىد لوا قالطا هغيدصب ىرلقدلاي رووا عضو شاب اقلطم هدعب رونلوا ا ۰

 ندموت هللا هداسو راب رع و رولک دیاسوو هانیتعخ رولک دسو یج كهداسوو ۱ 0
 ۱ REY تلامک و تلاط» هک رردا هانک ندمو تزنک ها هداسولا ضیرعو |

 هداسو ضرع نم نال مونا ةرثك نع ةيانك [ ضیرعل كداسو نا ] ثیدلا هةمو
 رلبیع اریز ةوابفلا لیلد الذ و هسأر مظع و هافت ضرع نع هیانک وا همون لاط |

 و ید هدهمانتفايقو راردیا قالطا سارا میظع كاذک اغفلا ضيع همدآ دیلبو يغ |
 دو لاقب ردهنسانعم قءادصی هغدصب هدننزو لعفت ( دسوتلا ) ردفوصوم هغر |
 [ نآرقلا هدسوت ال لحر د اذ ] تذاع نرو مالملا هیلع هلوقو دنتسا اذا ةداسولا |
 هبو الت لم کا یا امذو هطعبو هاحم لب هح رطب الو هنبع ال .یا احدم دی هوا ےک

  پابکا



aa یه 

 لدو هدننزو لعفت ( د روثلا ) ردر !دصم اب هست هروک هنناپ كد ابصم روند هتعاج

 لني Ss ندو ص و هدرو ىع ءا لآ دزو لاش ردهنسانعم كايا دورو هب وص

 :E عم لاعفتسا ليفت هدارو درولا بلط اذآ لحرلا درو لاش ردهتسانعم

 رد هنسانعد كم رب کح ب ولک كولب كولبو هدزآ هح زآ هل رب تعاجرو ردهد رطم

 اتلغد ادا ةدلبلا ليلا تدروت لاق رد دوام نددرو نالوا هبسامعم هی

 ءالا دروتسا لاش ردهنسانعم كلبا دورو هر وص یدو ) داربتسالا  الیلق ایت

 كلا راضحا هرب نیک هب وص دوخاب هقر رط هداح ید هد روم یدآرب و هدروت ی

 نگه راز هددنزو نا لس ) دارولا ) دروملا هرحوحا اد | هد ر وتسا لاق رد هنسانود

 وص ) هد راولا ( داروو دراو وهف الا د ز و لاش رود مهد ناک هبوص دول "

 هدراوو ءااا نودنرپ اوناک اذا ةدراوو درو موق ل لاش روند هتعاج نالوا هدنسهدا زا

 یا هدرا ولا فالس لاق و هیضار رد هنسانچم لوعفم روذل وا قالطا هقب رط هداج

 رد هنس ادعم ك هب وص رار دلم دآرب هدننز و دادع افم ) هدرا ونا ( ردیدآ هدلب رب و هداخا

 ههداحو رود هر تلک هب وص هدنن ز و هل ربم ) ةدزوملا ( هود درو اذا هد را و لاش

 طظ ییا هدنوب رز دیس هبل دلدرو هدننزو نادیعس ) نادر ولا ( رونلوا قالطا

2 

 كفلوم ۸۵ ريد a زولک دوروو هدږوا یج روند دیرو هر ره رولوا قالطا 1

 ناسنا کدر یبا دراو ندشاب هدنف رط ییا كنو نادرو هروک هتناپ هد راصت
 دارع ندد رولا لیح عقاو هده رک 0 رولوا مفتنم یک 4 دوم هدیدل وا انضغ

 کیا لواو ردشلی از وج ینلوا ماللا عع یرمشجز ردهیایب یفاضا رد رب ره دل رلز وب

 ردلعاف ییعع درو هدنوو زارولوا لصتم بونا هنن رط كراو یراک دید نتو ربط

 وقنا و نوج#بدل وا حور دروم ردل وعفه ىع دوخاپ نوع۶بدل وا دراو ندشاب

 ردد رفم كنظفل درو هليعف واو ( ةدرولا ) رظنیلف ردشلیا هجرت بيرغ موح رم
 ردهلتهح هیشت وو اهقفا رجا اذا ةدرو يشع نول وقن هنمو یدنلوا رک ذ هک تن

 دنع كلذکو سعشا بورغ دنع اهتفا رجا اذا ةدرو ةيشع راصبلا ف فلؤملا لاق
 رول وا هانکندنسانعم تد تاج هروکه ریبعت و سپ بد ادمالع كلذو اهعولط

 ءاعاتفشنا اذاف ] یلاعت هلوق همسو رولوا نعضتم عمات ید هلاس یکشخ هلغلوا

 نولت اک رک الا ع فلا مو اناولا نوا درولا نولک یا [ ناهدلاک درو تناکف

 ةدرو ف نالف عفو لاو ةيقلا تماقدرولاک ءاعسلات جا اذا لیقو ةفلتحلا ناهدلا

 ) هدرولا نبع ) رد یب هبهظحالم ی رج نالوا هبانک ندندش هدارو کله یا

 هدنن رق نینح ( داروالا) ردهدنا رف رېن ءاروام هک نو حض وم یرکدید نش شاو

 هدننز و ناب ) نادروو ( هدننزو دادش (داروو" ( هدنن زود رف (درو ( ردعضومرب

 كان رل رمح مالسلا ا مرکا یو ردیدآ یداورب نادروو ردندلاجر "یاسا 11
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WIT۴ 1 (در ولا ] ردي ی ولا رب هدومو ردداوا لزا ٌةبوفرم .دالوا  
 ۱ 1 رو مت لک دک و یران هدع روید هنکمح ی هارو ال ره ره هد رو دف ۱

 ٠ Kk هلاه رد هد رو ید رف روید یخد (جو> هدیه هک ردناوا باق ۴۰ هدکمج نادوا ||

 دراو اک ۱ ندلاسر ا | رز ردذرځأم نیدنهاتعم لآدورو هروک های كر

 نالوا هدننی لآ با یروط ءايس نقی هلآ نالوا دانی رفشا هللا تیکدروو ردکیچ ۱

 هروو روند نوکلک هدیسسراف رولوا ربت یروط قحآ کروئوا قالطا اا

 دروو رولک دارواو هلیرمسک كواو رولک داروو هی كواو رولک د كشف ||
 1 هش داو فوخ الصا 7 ARS دراو هدو رودوا قالطا همدآ مد و 3

 قالطا هالسراو رواد هنارفعز هروو رد يم هنفیدل وا ردبا دورو هثی ره بویلبا ا
 يدعو ردیشل معا ڈرو ردب دآ نصحر هدزاه دروو نوهغیدل وا هدنولدرو رولوآ

 ن لواطلا نإ ساعو یرمسنعلا تعم نب ثراح و ءریبه نب لیذهو یاطلا ور نا |
 ۳ تآ هدنزو هدورب ( ةدورولا ) رددلاجر "یاساو ردیم-ا یرلس رف كر هسک أل كلام

 اذآ سهاطا پابلا نم ةدورو سرفلا درو لاق ردهنساذعم لوا نوکلک ىنعب درو |

 همدآ ناک هیوصو رووا قالطا همدآ ریلدو "یرح یک درو ( دراولا ) ادرو ناک |
 . ردل,ماسم هنسانعم مدقنمو قباص دراوو رکذیس اک رولک نودراوو دارو یج روید

 ره لاقب دولوا فصو هحاص قفراع نوزوا و روئوا قالطا هرداربو عیهشو ۱

 (دروخلا ) هلوطب لفکلا دري یادراو رعث ساالاف لاق لسرتسم لیوط یادراو
 ثالسانت تلآ ( درولا وا ) روئوا قالطا هنالتسرا یندوب 4رسهیب لعاف ما

 كلدبمش نب ةریفمو ردیسهبنک روهشم یعاش ربو یتم هنیدورو تک ردیسهینک ||
 لوقلع ردندنساعما كنهقسا ینعی كناجب هیرسسک كواو ( درولا) ردیسهینک كني ا
 فرم هیهنسن راسو هیوصو ردذوخأم نددورو ردیعسا كننوک یتبون یتعی كمون |

 كفلومنوسلوا لخاد رکو نوسلوالخاد,اک | درک ردهنسانعم كلك نیق عي قلوا
 أ ءالآ درو لاقب رددورو یردبصم ردعسا هدانعموب یظفل درو هروك هتای هدراصب |

 كنوبو مسکلاب درولا مسالاو الوخد نوکیو "لوخد ربغ نم ءافاوو هفلب اذا ادورو |
 رونلوا قالطا هژرج ون اد« کنآرق دروو ردکلیا تدوع ندوص هکردر ردص لپاقم 9

EN:ندنسأاتهه ءام هم روند هزادقمرپ نالوا دانغا هفیاثو نوحا 1و نوک ی  

 هب هغلتحم روس فی تا رمغ ىلع یعیر ۴ نآرق هروک های تب اهم بح اض ردذ وخ ام ۱ 2

 .ك.ازجالوا راردیا توالت نوکررب یؤزج رد بودیا ءازجا یتاروالا ةیواسم لماش |
 _ ردهتسر و ید بازحا و بز > هکدتن رولک داروا یعج دوشید درو هوزج ره

 رونید هنسهصح وصو رولوا قالطا هرکسعو روتوا قالطا هشوق یروسرپ 5
 نالوا هجوتم هیوص ینعب نالوا هدنسهدارا وصو نوجغیدلوا دورو 3 تا 3

E 

۳ 
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 ندددو دودو هک رد حراث بار شک يا دومو دودو لح ر لاش ردلعاف مسا نالوا ٠

 حر واضر هاااص دابع قع ردشملوا راتم هدانسح ءامسا" یتبم هنغدل وا غلبا ۱9

aهک ردزناج ید قاوا لوعفم یععو ردیف مسا كالعو لج قح نالوا  
 (دادوالاو) ردیعج كديدو هدننزو ءابحا (ءادوالا ) ردكعد ءايلوالا بولت بوبحم
 هروک هنصیصتت كح راش ( ددولاو ) یک بابحاو بح هل رک كواو ردیمح كدو

 فاو للفاریج دوو دو هلو یرسک كواو ( دوالاو ) ردخت ان رق قبس
 ردیمسا كتبرب هلیع* و ی دف واو (دو ) ردکعد نارایو ناتسود یک بوذاو بئذو

 درلن و بالا [ اسسنو قوعیو ا اعاوس الو ادو نرذنالو ] لیلا ق .اج 5

 كنیرب ره هدعب یدیا راردیا شتسرپ مالسلا هیلع حون موق هکردیعما منص یربره
 رلیدتیا داخلا ملص ررب یس هلا هروک ذم ءاعسا هلسغلوا لقتنم هلع رافک یرلسا

 بغار رثیدلیا عضو هننصح لدنطا ةمودو دانا مص ص رب هلیسا دو نیمهیف بل

 هلمرابع هدوم یرابلا نیب و هتي نا مهداقتعالوا ۱ ممد و هح رک هدنس هيس هحو

 یرب ره هلغلوا.یاتصا كحون موق هرزوا روکذم هجو نکل ردشملوا بهاذ هنتس رع

 هروک هنناب كحراش هنسانعم دنو رونید هغزاق هلیصف كواو( دولا ) رولوا یمعا

 نادف ( ناد و ) ردیدآ كغاطرب دوو ردشفلوا مافداو بلق هلاد ءا یدءادنو لیصا
 هلسعلوا نکاسم هدنآ یادولا ةمانح نب بعص ردیدآ هبرقرب هدننرق هاونا هدننزو
 مانتغاو ترعه هرادقلاسر فرطرو زم هروک هنناپ كح راش ردشلوا بوسنم هیاروآ
 دهع رلیدلیا تیاور ندیدنک یرضطا دیع نب عرش و سابع نیا بودیا تب

 .ندارعش و ءابدا ردیدآ هدلب رب هدهیش رفا نادوو یدلیا لاقتا هدرکا میس تفالخ

 دنق مسو ردیدآ ید كغاط نوزوا رب هدن رق دیفو ردنداروا ینادولا قحا ن لع

 هلپیسهدش كلادو یبعف كواو ( هاد ولا ) رددآ كاضق و قاتسر رب هدنسیحاو
 (ددولا)ردیذآعضومررهننزو ءام رک(« اددولا طب و ) هلی كباب ( هادو ةقربو )

 لع یسودنک هکر د هنسانعم كلتا بلح هنسودنک یتتبم كنهسکرب هدننزو لوفت

 یکم هفت ردنوحما هلهملا ف ررکتم لع یساش كيوب ردن رایع ندکمردوس کا ګردو

 لاقي ردهنسانعم كمروتسوک تبصو قاتسود همدآرو هدو باتحا اذا هدد وت لاقت
 لاقب e هدننزو لعافت لصالاق ( داوا ) ببح اذا هیلا دد وت

 ۳ باتک هدوم و ید و رک ذ ا هدنبزو هبع ) هد ولا ( اوا اذا اوداوت

 لاق بتکلا یا | 1 1 2 / نوقلت 1 یاعت هل وو رمش هب و رول وا قالطا هب همان و

 مو لار وا مز اللاب ریست ی ربسف  كفل وم س 1 دساکلاب هد ولا مولا نوطفت یواضیلا ۱

 هنع ا ید عتاب 3 ۷ ا ردیل وا تی دن ۶ ه روس هروک ذم تا رولوا 27

 مالعا کجا لاسرا مدآ هشد رق لب وکم ی یوب ترو عو مع هرزوا کم : 1 ۱
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 ( دیحولا وثب ) ردموسم هدنسهداع قبط یبجو دو رلوا قالطا هالیو رووا |

 كرواو ( دادولاو ) ( دولا ) دوخوو دانوو دخاو وهفوطخا دعس وهوا ماعلا

 یک یفیدلوا یجب درغا یسەلک ی رولوا عج حنا یی نوبع هيض ||

 پوبم یادو موق لاقي رووا هدارا یحو درفم هلغلوا ردیاب فصو دوخاب
 (دودولا) ردلعاف ینع: کز ههنسانعم بجخو تسود یجدو هدنزو دی رق ) دولا ) ۱

U 0 

 ۽ دىق
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۳۳ Eu j کادو rE FE TENET 
 نومشعو یدحاو ةمثع ىدحالاقيف زلوا كلاب یظفل نکیآ زکلاپ یسانعم روئوا |

 ۳ هودو ناسلا نالوا لیصاو یوص ندفرط یبا نعي تامااو هاپالا م رک لب صو

 1 رص ارز رد:دلاو دارم ندادحا هدارو لرد اهادحا نا وه 5 تاو

E1 ریت یسهناد رب ثانسساا ید هد راس ردکید او هک ک زرد  

 ٣ دحاو ) ردسجار هناهما ثبات رب و ردکید اکہ یک متب رددارم هک رووا
 ۲ قالطا هیهیهاد و تفآ ( نبط تانب یدحا ) یدنلوا نا هدنسهدام دحا ( داحالا

 و وا دخولا ) ردیمسا كشرارب هي كواو ( نادحولا ) ردتعامجرب ندالک وب
 هدننزو فيجو ( دیخولاو ) مات ( نادخولا و ) 4یوکس كه یاخ و ِیعف
 قراتآ بوردلاف نرلفیا یک یثو هود لوف لسع كروب 4تعرمت یف هود
 ربهبلا دخو لا ردهنسسانعم كم رو قراتآ لربس كرس یرلمدآ دوخای كروب

 یشک هناوق یروا رسا عرسا اذا یائا بالا نم ادیخوو اادخوو ادخو

 ) ةدوملاو ) هدنن زو هب ) ةدوملاو ( هدننژو هداعس ( ةدادولاو ( هال تاکرح

 هدننزو هلوقعم ( ةدودولاو ) هلل رمسک كلادو ماقدا كف ( ةددولاو ) ها مک كيم

 حالا هد وا اهب هددوو نعلامکی هیددو لوقت رد هنسآثعم تبع و بح كنو

 عبا را بابل ایم ةدودومو ةددومو ةدومو ةدومو ةداد ووامهیف تیلتلابادادووادوامهف

 ذوذشو نده, ار باپ هرزوا دو رسم هجو یکی سهغفیص ضعي ضع و و هشبح یا كاثا و
 هسرونلوا لاما ااو رقع هنس هلکول روک ذم بیک ت هک رد حرا ث زدند پاپ هرزوا
 ی یا هالا [ ری ول مهدحا دوا [ لاعتو هی اس هل و هام و رول وا هتسانعم یک

 لقن ندیاسک یندورو ندا بابو ردسحرمصم هرزوا یاوا مسا هدوم هدحایصم
 یک غو ضو رب رولواهبشم تفص ھال تاکرح دواو كلذک ( دولا ) دخلا

 هک روند همدآ نالوا بلاریذکو بم یا الشم هلدووه لاقن هنساتعم بو تسود

 كواو دوو بطاربثذک یادو لجر لاقب رولوا لوذبم یتبجم هثیش رهو هکر ه

 رولوا عج مسا یک یسهک بح دوخای i عج راتعالاب ندنسەلک "دوا یخدوب

 رود دهدآ نالوا OS او و یرمک كيم ) دولاو ) هدنزو رویص |

 نوعا دجاج یک یرمک تعلم و مزح یسهک دومو رد نمت ی هغلایم رلنوو



 ( دحولاو ) هلنیتعف ( دحالاو ) ( دحولا ) نادحولاوت یا دخوتلاو دحو الا
 ردهتسانعم اتکیو هناکی نکلای ( دحوتلاو ) هدننزو ربما ( دیحولاو ) .دنزو تک |

 رم كدحو هدننزو تیک رفنم یا دحوتمو دیحوو دح وودحاودخ و لجرآ لاق 5
 ردد ساتعم تلیا کاپ یهسکراپ ی هنسن رب هسک تكن.به ( داحالا ) ردفا |

 یدقاربزکلای ی آ لیاقم هتعشد.ینعب هتسانعم 6 ر زاربد ءادعالل هدحوا هلتسانمو
 هلادح وا هدرب كحد یدلاق یمابرقاو لها E هخزکلاپ م.آ نالفو ردکعد "

 تر راسو تایضفو یمدآ رب ییاعت یراب داحاو هنسانعم هدحو یب لرد ها

 هنامز دحاو هلعح اذا االف هّلادحوا لاق ردهنسانعم قل صع دب رف هلته
 | الا" تدجوا لاق ردیلپاقم قمروغوط کیا ك

 نالوارروغوط هنادرپ ردلعاق مسا ندروک ذم داتشآ ( دحولا ) :دحاو تعضو اذا

 كلا و كوم ( دحوم ) یک درفم رد هبصاخ تفشص رونید هاوي راسو هواخ
 رد رالودعم ندنظفل دحاو کیا یربرش هاب دغ لوا وو كره ( داعووداحا )و

 رهغ هللودع بود ثاثم دوخاب ثالث هن رپ هب الث ه رک کیا رد رلفمصتم رمغ

 رعت هلا درب ررب هدیکرت ندناو ردراصتخا یبس كنوو یک یراقدلوا فرمتم

 رو (دحولال) ادحاو ادحاو یا داحوو داحاو دح رم اولخد لاقت رووا
 نایاوا فورعم یسنو لصاو روند هناویح یشحو نالوا هنشاپ نکلای ردفص و

 "هلضاو هبتسن فرعيال ناك ادا دنحو لحر لاش دولوا قالطا همدا دوحوپ

 قالطا هنی رره كرهب نالوا هج هقشب ورا ندر یر هدننزو بارع ( داها ] ۱ ۱

 یرهوح ورولوا ,تكءد ردم هجن رب هج ةقشب هج هقشد هکر ونید دحاوم هدنعجرونلوا ۱

 اریز ردشلوا غیاز ندباوص ,عهمیدق هدنلوق ةرشعلانم راشعااک دحاولانم دا

 ۱ ردکعد هسعع هصشع راهه رکاو رداودلا دع ا ناب قاقتشا یدارم ندو

 تكیعرشع و راشعم ارز ردطاغ ضع ها كد ردکءد د رف د رف دا هک

 ردو زجر ی دحاو نددحاو هدد اڪ“ نکد رد و رج ر یگ رددحاو ندهسشع هلی

 ار یدنوا در که ردتفص هدننزو ریما ( دیحولا ) ردلکد می كد ۱

 ردیدآ و کیا هدن د الب س هلق هلیس هیات ب ( ناديح ولا 1 ا عضوم 8 ۱

ِ 
۱ 

۱ 

  CNهدع ( دلا ) رد هدنیب نمرح ردهیحاتر ندنسیحاو هندم هل اه |

 ا ثاذ لعو هتدح تاذ نم و راب عو تارا د د.
 | عب هنسانعم هارو هفت تاذ نم روید هب دح یذ سو  DEAEهنشاب هقشب

 دح والا ) ردقو یکراشمو لخدم كدخاو د رف یدتیآ ٤ هنآدرب ردقص و نددحا و .

 صوضخم اکب شیاوا راب عو ةينادحولاوذ یا رک ذ اکدحو الا لاو هنمو ردكم
  £ 2 ۱ءادجۋ: هدنننومك و و رلرب ددح واب هړف تسل هدر كجد کد هجزکلای هج هک ای هد
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a4" ی اف  
 اق 5

Eید لوا ردفوپ نیلا مو یریف انسة اد وا هدسهفرص "قلا :لتعف  |[ 
 أ روک غد هدعرام هگ یراباب موو مروو تروورد هقیعضو هبرمام یب تقل | ۱
 ردتفل ليقع ویو رلیدلک هرزوا سایق فال نکیا ندعار پاپ لیصا رد نیلا 1
 ندسماخبابو ندا باب هدحابصم رولوا ندنلبف نفللالخاد هرکه تاپ كراش ۱
 یقلحب فر < رک كام هدنهراضم ندا باب هکی دنا را دم وس ص قر#وا .

 2 رلب و یهتا ردع را هد رفح حرم نادح و قاوا ینیم هنن لانتسا كةت هدژوآ |

 ردف و یر ديلا ردزدصم ردفاطم هرب هک یلندل هدس و « دنمالک هدحو تیر"

 نوا رمی ھر ردلک د هرزوا تیردصم ردب وصم هر زوا تیلاح هددنع نوب مصر 1

 لف سا و ندنو مس و رد ایا اط دلکءد رد وهام هرزوا تب ردصم هدندنف |

 یدلوابهاذ کا نمی یدلیا بوصم هرزوا تیفرظ یلنفل هدحو هطاقسا یتظفل

 (هدحو ىلع اسلج هدحو ىلع و هدحو ساج ال رد نکشم مسا شما دعو |
 هنسانعم دحو لع روند هدح و لعو هندح یعاذهو 7 اوسلحو امیردحوو |

 هب ون دل زانو الغا ك امدقم ینعب 2 رربد هیحو عج سن وه هدنفاقم حدم رثپ ص و

 شفق وط کلا هل شم اذا وا جت و عضو بو رخآ ۳ كن هک یدبا یصو |

 2 رکو ناسنا 2 رک ردشلوا ل اثم هدهنسن نالوا اتنمهیو ریظت ین اتلطم مدعی ردکعد

 شیعچ ررید هدحو رمیعو هدحو شیعچ هدنض رعم حدقو مذو نوسلوا هتسن را

 یی رھوج فلؤم هکر دندبآغ ردنوحعا مظعتریغصتو ردب رغصم كریم رییعو كشعج

 بودیاتبثو داريا دوغ دوخ ینترابع كن رهوج ابنیعب هدرتاصب نکیا شلیا هتطخت
 هرزوا تیفرظ ةفوکلا لها دنع یظفل هدحو هدنلوق هدحو هتار 4 ردتشن و

 یتیژرب هتدحوا هک ایوک ردبوصتم هرزوا تیردصم لاح لک ف ءرصلا لها دنعو |
 هدسو هذعب رولوا كمد مدروک دلال ینیدلوا کلا یآ رد ہد دو ادا ل

 بهاذ هتتیوصنم هرزوا تیلاح نوب مه ضعب و یدشوا عضو هنماقم كلج و:

 دون هدتنزو لعفت ( دحوتلا ) یهتنا یدلوا لئاق هتک یایعا ناو یدلوا |

 هنتهج تلالح هغلابم ردلکد نمضتم لکت بابوب ردهنسانعم قلوا هناکی كجو |
 ةیوراب هلا دحو هنمو ح راشلا لاق دحو ین: لحرا دحو لاقي ردلوج

 تەح رهطظم ی آ لاعت قحررد هتعع#ب هما هدحو راب عو هلال دحوخاوهو

 ییهنسن هدننزو لیعفت ( دیحوتا ) هنسانعم نوسلیا لیکوت هریغ ینروما بودیا
 ىنعي ةمشعلا يلا درطیو ادحاو هلعح اذا ادیحوت هدحو لاقت ردهتسانعم قلقو

 دحاو كالعو لج قح یهلا دیحوو :رمشع ىلا هجو هعبرو هثلئثو هانت لاقع
 :لاش ردنرابع ندکلیا ناعا یتفیدلوا هرنم ندرمظن و ك مش بولوا قیقخ

 هللاو روللوا رببعت هلا ثالرب هدرعاسل ندنو هدحو ىلاعت هب نما یا ىلاغت هلا دحنو

 ۰ دو
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 ردیماقم یک البتسا و عاطقنا هدناذ تیدحا هدو و ذیسن تزلک تیدحا سپ
 تراک نکل هدهسا قدم تی ترک هدارواردقن ره ردهینیع ترک تیدحاو اما

 هرو تیعبرو تیفصن هدیدع دحاو نالوا دادعا عی ًاثنم ردقلعتم هداروا هيلن

 لسقعتم هدنیدحاو هرم هیهانتم ريغ ةيدوجو تانیعت عیجو یک ینیدلوا لقعتم

 هدحاو كنهیهاتم ريغ ةيددع بنار عیج کد ند نهاظم تكمدوهعم تست نالوا
 یدلوا رهاظ یسهقیقد كراثیا هرزوا دحاو یدحا مسا ندریدقتوب رد هحهیوا یتسن

 نيب لع کرد لاعفالا دیحوت یساندا ردراو هبترم جوا نر دیحوت هکیدلاقو

 نذکلبا قيقا ییمکح هللا الا دوجولا ف رومال هلبا نیقی قح دودی نیقب نبع دوا
 ریذپ روص هلسابتقا ندنوبن ةوکشم دوخای ند هی رکف توق باج ءاروای ندوب ردنرابع

 لکو یمالع تلو و رداد هار لالتس تاحوتف لوا دی و دائم هی
 هدهیهلا ماش تردق یتردق عیج هکردنافص دیحوت ذبح هبا هرم ردضحم

 سوکع لاک رب ره هکلب ردنرابع ندکلم: لعمضم هدینابرلماک ع یلع هادو قرغتسم
 نایعا میحو لح ست هک ردنرابع ندقیقحص یفیدلوا هعلر ندتنوه لاک راونا
 كنایعا بولوا سم را وتر لوا هسک نالوا سعبتم هدکدایا ولر شن هرزوا

 هتم و ردیا قیقح ینغیدلوا زیر هعشعش هلییسح یتسانم هنیوترپ كسعو ییلباق
 ؛افو ك دابا هک رداد دیحوت ةبرم هللا ةبرم ردم رلتسم یاو العا ندالوآ هی

 دوجومال هفشاکم بابرا ارز ردیماقم ةيلصالا ةيمدعلا ىلا عوجرو هللا ف
 ريب هلال رلردا تیور ةينايعلا هدهاشلاب یرما ههحوالا كلاه "ىش لکو هللاالا

 ةراشالا یعنی ماقلاذه قواد اوالزا تلذکوه لب تاقوالا نم تقو یاکلاه
 روتلوا لابعتسا هنسانعم مدقتم دحاو و [ سوه قاب س هللا ] ة رابعلا سمطنب و

 نوال وا مق هسا هراس کو نویلوا میشم ا و لم درک
 هره رولک نادحاو هلی كواو رولک نادحو ج كلوب هموق دحاو نالف لاش

 ردکمد تو هکلای هکرولک هتسانعم دحا دحاو و ندادن ده واو لا هو
 هداعس( ةداحولا ) رد هاتعم وب دحاو ندانسح ءامسا تح قوب یساتهو رمطن یک دیرف

 دعو ( ةدحولاو) ( دحولاو ) هلی كرلواو ( دوحولاو ) ( :دوحولاو ) هدننزو
 تحرب دارم زا زاد هما قلاق کلا هدننزو هدع ( ةدلاو ) هدنرانزو هدعو و

 ادح و و ةدوحو و ةداحوا امهیف دح مرکک دحوو زمک لج را دحو لاق زدقلوا

 : همیار باب هلکلبا دییقن هلیناونع مرککو مک فوم ادرفم قب اذا ةدحوو ادحوو
 دوحو نالوا بوصا هروک هننای ثكحارم حارش نکل ردشلیا تراشا هساخو
 نبع هدسماخ بابو یدیا كلبا ربظنت هلیئاونع ثروک دوخاپ مروک یک یسهغیص

 ارب ژب ند بم هاا هن غيض فضیو دهی نالوا یراکن یلوا روید ترا



 ت اقا شا و 13 ۱

 ۱  ندشپ ینسح ءامعا راس هدنماظنلا یرد مالک دحا فا وه Dy ی
 4 یسهنکن كنصارجاو بیر هرزوا لالح هلال و یراببا هحو كاذب رمش مسا دسا

 می یذلا كير دم اپ فص شب رف ٌهفناط یم هله لوئسم روم مام هکر دو

 تافص عیج ه4فلوا یضتقم ںییھلا فصو یا ندن راک دلا یفاصوئسا هيمالک هیلا
 رذعتم یشانندنن رنک لیست تهج نکل بولوا بسانم كلما فص و هبا هیئابر ٌهیلع

 تافص مج ادشا =n قلوا عجا ر ههل السو هيلا تقص 4او مهام هوخاپ |

 تافص هللا رك ذ الج ةظفل نالوا ىلع كابلح تاذ هبرابتعا قلوا عموم لاک
 ترنک تیدحا ارز یدلیا حالا یو تومن با دحا مما هدعب تراثا هبدیلاج | و

 هکاپوک [ راهفلا دحاولا هب ] یمن ها لات کرد ثبت هالشاو رهق تو | 3
 ردالعاو لجا تاذفصنم هللالجتوعنو لاجتافص میج هناش لج قح هدنرلباوج |
 مدفن یالوا لاد هلاج تفصو رد نیم یدیعوو دعو ریبعنو و یدلوا شد |

 کر دوب یمهقیفد < هرزوا دحاو یدحا هکیدلاق ردنراشا هتج ر تعسو قبس

 د رکو یلیاص و ییکرت رکو یددع رک تیدحا ارز ردذوخأم هسایف هاذ تیدحا |
 ندددعت ءاحا عح قرهلوا هل رنهج تیعحع> مزاولو تیعحج نالوا یزال درلن و |

 زددعاو دیز الثم ردرابع ندیددع ددمت ءافتا تیدحاو اما ردهفرص تطاسب هیرا
 یرابتعا كن دحا نکل رد دحا مه و دحاو مه لاعتو هیادس قحو ردکد دحا

 لج لوا هکرددحاو قیف> دوجوم هکردوب یلیصفت ردیریغ كنيرابتعا یتیدحاو |
 ها رابتعا و ردهینیغ تیوهو قلطم قح دوحو نالوا یراس ابعو الع هدنایعا ۱

 هلا راتعا و سپ ردبهگ هد تاج ارز ردلکد نکم قلعت كك ارداو ع کا 3

 ردلام بلطو تقو عییطن تبمو قوش راهظا هنلطو ترشابمو ضوخ هلتفرعم | ۱
 هسفن هلا ك رذجم و ] هلا داشرا نایو تجر ناسل هما نع یراب تربح هيلع ءاتب |
 بتامو تانیعت تاجرد نوعا قح دوحو لوا هکیدلاق رلیدروی [ دابعلاب فور هاو

 هدهیدوبشو هیلاثمودیحورتیغ و هددیلیصفنو هیلاجا يل بنارملواردراو تالارغت
 یلاعت لاق اک ردقجهلوا یغایصنا هر[ و ماکحا كه نایعاو لسح و روهظ

 عیجو هفرص تدح و ینیعت تاجرد لوا صب هب الا د هلا وذ تاجردلا عیفر ]

 كرکوا ییلباق درج ندار :ابتعاو تافص عيج ك رک ردە تیلباق لقشم هایلباق ۱

 رابتعا قح د ریش ندنارابتعا و تافص جو نولوا ییاباق فاصتا هیعو

 لیل> تاذ هلا رابتعا و ردنیهولاو تیدحا هستي یران.تعا د ۳] ید ندد رج 1

 عیجو ددتلزاو تیلواو تاذ نوطب قلعتم كرابتعا ویو رووا هیس هاو دحا |
 تاذ هلا رابتعا و ردت ورو تیدحاو ببرم یرابتعا فاصنا هارابتعاو تافص |

 . ردتد او تیرخآو تاذ روهل قلعتم كراتعا ویو رولوا هيم برو دحاو زيزع |
 ل س



۵ 

 قیراطم اک روت سانس كلنا لتا دلم هنر وا
 هص وصخ ر یهسکر و هب ه رقظا اذا هب ولطم ان الف دح وا لاش ردنرابع ندقمردل و

 ههرکا اذا سالا ىلع هدحوا لاقب ردهنسانعم كقلشبا کاروز ییعی كلبا «ارکا ۱
  لاقو هاوق اذا فعض دعب هدحوا لاقي ردهنسانعم قلت یوق فعضلا ده و هبلع

 اد وح وم دلعح-یا یلاعت هلا هدج وا لاقت ند هنسازعف كلبا راووافلا واولا بل هدحاا

 ءاتب ىلع مدعا نم "یشلا دجو لاقي روند هتبش نالوا راو نکیغو ( دوجولا )
 دوجوم وهف دجوف هللا هدجوا لاقب اعاو هلا هدجو لاتب الو دوجوم وهف لوهعلا
 0 وهف هللا نجا لثم دیزلانم سایقلا فالخ ىلع لوعفم ةنز ىلع لوعقلا مسا نأ نعي
 لو نالوا هتسانعم نرح ردهنسانعم كليا ادي شجر هدننزو لوقت ( دحوتلا ) نوح
 n زود هدنزو دیحو ( دیحولا ) اا هریغو رهسلادجو لاق ردیددح و

 ۰ زا هلی كواو رولک نادجو ییج وئسم یادیجو ضرا لاقب روند هریراومهو
 بوتلق هرن اضعبو روتلوا ریبعترب هک ردیاسح ددع لوا هلا هلی یاح ( دحاولا )
 دا رفنا تدحو هزوک هننای دوا كفل وم ,رولك نودحاو یبج رونید یدحاو

 قالطا هدوخوم ره هدع ردهنسن نایلوا یورح اعطف دقیقا یف دحاوو ردهتسانعم

 دسیم الثم رده كليا فصو هلا دحاو ییسهلج كارو دادعا قح ید وا

 هرز وا هجو ی  ردک ریشم ظفل دحاو سي روید دحاو فلاو ةدحاو هئامو ةدحاو

 ظ داف نرفلاو ناسنالا توف ردع ولا قوا سلا ق داو نوا روتوا ۲

 ۱ نمای ید وه ردنالوا لاصتالاب دحاو ینا ع ونلا ف دحاو و رعو دیزو سنطا ق
 ةفرح كاوقک رولوا هعانصلا ثیح نمای دحاو صع“ كلوةك رولوا هقلخا ثیح

 رول وا هقلتا ثیح نمای دو ردنالوا دحاو همه قلوا ربظنلا يدع ثلات ةدجاو

 دحاو نالف كلوقک رولوا دایضفلا یوعد تیح ص د وخاب ةدحاو سما كلوقك

 ر ردیالوا دحاو هل تهح یرعهلا عاتما عیار ردندلق وت ید هدح و مس هک هش ه رهد

 ندنت الص د وحأت رد رایغ نائل وآ ربعت ةرذ هک یک ءابه رول وا یشات ندن رغصاب دوب

 ءادبم ای یخد لوا ردنالوا دحاو هلتهح قلوا ًادبما نشا یک سالا رولوا یا

 ۰ هدنع وم درلن و ۳8 ةهدحاو دلطقلا رولوا لم ءادیف اب 8 ناتنادحاو رول وا درع

 < یسانعم هدقدلوا فصو هلا دحاو یرلتمنح لعو لج قح ردهضراعو تدحو
 ۱ اذاو ] لاعت هللا لاق ةدحولا هذه ةبوعصلو رولوا كد رده"رنم ندرنکتو یر

 روئلفصو ید هنسن راس هلا دحاوو [ نونمویال نیذلا بولق تزاشا هدحو هل ک د
 نب نما دمع ینادص ققحم , هلتسانم وو ندص وصخحم هبالعا و لحا تاذ دجا نکل 0

 صالخا كن رل رمح یناعسا هرىق قدارسق یاعت هللا هردص یاورملا ندلا ردص ۰

 ردشروک بسانم یه هدد قم و كي هی یرلفدل وا بیز هفیش هدن ریس فی رش
| 



 | هبءرهیواو(نادجالاو)هلمکدواو(نادجولاو) هدننزودوعف(دوج رثاو) همش كواو ||
 ةدحو ادحو لالا ىف ىنعب اهل ریظن الو مابا مب هد و مابا مکب هد مروک ۱ ۱ | دجوو دعوک پولطلا دجو لاق روتید نئفاب هدیسراف کر دهنسانعم لوب هللادبا ||

 دوح و هروک هاب هد و اصب كنلؤم کردا اذا !ادحاو اادسوو ادوحوو ادحوو ۱

 ثدجوو ادیز تدجو وح رولوا هرب كسم ساوح 4ج زا رولوا عو جافر
 ثدحو وح رولوا هوهسشلا ةوش دوجوو هتنودخ تدحوو هلوص تدحوو ه4

 لفعلاب دوجوو یک طضم دوجوو نزح دوجو رولوا بشفلا ةوقب دوجوو عكا اأ
 بوسلم هنفرط العو لجقحو ىك ةوبلا ةفرعمو ها دفرعم رولوا لفملا ةطساويوا
 هلال او حراوح لاعت قحاریز رولوا راتعا هتصانعم درج زع دوجو نالوا
 ۱ ید مودعبو [ نيقسافل مهرثكا اندج و ناو ] لاعت ونک رده تم ندبفوصوم |
 ۱ رولوارببعت هللا دوجو ندرادتفاو نکس هتیشرب هک رولوا هاکو ردهرژوا روک ذم هچو 1

 ۰ . || اعت هلوف و مهوخأر ثيح یا [ مهومندجو ثیح نیک لا اولتقا ] یاعت هوقک |
fهدح ندراسب و انغ كاذک ءالا ىلع اوردفن ۸ ناف ءانعم [ اومهتف ام اودجت زف ]  

 لوا یدلیا مفن هعون جوا ینادوجوم نیتفم ضەبو رووا ریبعت هبا نادجوو
 یمامنو ًادبم ینا ردالعاو لحا تاذوب و ردق و یعایمو ادم هک ردد وج وم لوس ۶

 رددوجوم نیلوا یسابتنم پولوا یادبم ثلاث یک هبوید رهاوج رددوجوم نالوا |
 هکر د هبط كيج هک یم هلکدجم هدهروک ذم هفیصک رید حراشیک ناسنا هدهرخآ ةأشت |
 رديسملوا عفاو هعکلا و ءايلا نيب لصالا ىف ثعاب هنطوقس كواو ردیتفل رماعونب ۱

 واو ندنفدغلوا راتعا هبهضراع هه بولوا لدبم هه یک كيج هد |
 دنسم هنسهلوقم مفانم راسو لام یریغ ندنناونع بولطمو یهتآ یدنوا هداعا |

 قلوا نیکنز رولوا هدج هدننزو هدعو دجو هیالث تاکرح كواو یردصم هدقدلوا |

1 mesma "لا 

 ۱ . ی آ

= 

 سم

 ت

 (دجوو ) ینغتسا اذا :دجو ادجوو ادجوو ادجو هربغو لالا دحو لاقب هتساعم ||
 ردهنسانعم قلراط هدنزو دکوم ) هد>ودو ( هدننزو هدع ( هدح و ( هدنزو دعو

 فا وم بضغ اذا ةدجومو ةدجو ادجو اهع+ دجشو میلبا ركب دج هيلع دجو لاقي |
 قشع هدنزو دعو ( دجوو ) ردشاجا هیاکح ندرلضعب د ینظفل نادجو هدریاصب _

 كانغو نوزع دحو كلزك ردندانعمو دحو نالوا ندنرلح الطصا كق رط لها هم ۴ 2

 اذا ادجو هبدجو لاقن رولوا نیعلا روسکم یضاف هدنوب نکل ردهتسانعم قنوا |
 لاق ردعتا هنسانعم ینغ كلکنز دلالت تاکرح دواو دحوو رد دیس ءاب هب نزح 3

r.داجو يعج رونید هرب كعك را وص هالا تاک رح دحوو ءاتعنم یآ هدحو نما هی  

 لاقب ردهنسانعم كليا نیکنز هیمنک كەر ( داجمالا ) هلك كواو رولك |
 ۱ 1 هدح وا

1 

 2 ` ا ۳۳



 زار

 رظن هیره زود هیسک رظن دب و هتسانعم عیاج روند هیسک جا هدننزو فک

 لاق اار ولوا ربع لاکا نع هزوک لوا هوا ودا ترایما لا لا ۱ یا

 دیدش یرظن یجدو هدننزو ديستم ( دوخملا ) نيعلاب ةباصالا دیدشیا دیو نالف /
 کلا و قلق نکلا هاب رسک كنه ( دابالا ) روشد همدآ نالوا هاصالا

 (دیوتسا)ردیدآ مضومرپ هدننزو دجا ( دوالا ) هود رفا یا هودنوآ لاق رد هنسانعم

 لاحدیو ناکلاب لهاجیا دوتسموه لاش روند همدآ نیب یناکم رپ هلیسهی لعافےسا

 اتو یک دواو (دنولا) لالا "یسلایا دوتسم لحر لاقب رونید زی هات

 هر تری زود ندجاغ آ و فتک (دنولاو) هلنیتعتف (دنولاو ) لینوکس كن هیقوف
 هدنچالظنما نویضو رع دنوو زونلواربیعت قزاف هک روس هش نا ۷

 هني راک دد عو دلو یاب كفلوم یکیسهلک ىلع روند هؤزج نالوا لتشم ین رح جوا
 . قورفم دنو هدر و رد ورح وعف هدلیعافت دا A) ل رحم ییا ا هروک

 ینیدلوا ماوقلا هبام یک تال ندنورج تالوعفم ردنیک اس امهنیب رحم ییا هکردراو
 ۱ هد رخ عقاو هدنمدقم ندنفرط راذع هدنفلوق ره كناستا دنوو ردهیحت بیس ۱

 نادنو هنسکیا رد هدنل ازم یدنو كل وق هک اب رک دودلوا یالطا رک هجي روسو

 دنک اب نظفل دو هدننزو دحاو ( دناولا ) رولک دانوا ىج كنظفل دنوو روند

 هک ردیعج تانظفل دیو ) دایوالا ) تبا یادناو دنو  لاق رونلوا دارا نوعا

 لابطاو ] كرابتو یلاعت هلا لاق اک رولوا قالطا هرلغاط ضرالا دانوا یدنلوا رکذ

 نالوا هدزغآ مفلا داوا و رووا قالطا هني رلراکسو اسور دالبلا دانواو [ اداتوا

 ققاف یغزاق هدننزو هدع ( ةدلاو ) هدننزو دعو ( دنولا ) روثلوا قالطا هرلشید ۱

 هنسانعم كمتر .AS قزاقو هت اذا ةدنو ادنو دت دنولا دیو لاق ردهنسانعم

 ةدنيملاب كدنودت لوقت دع ةنز ىلع دن هنعمالاو تب اذا دنولادئو لاقش رولوا مزال

 هتساذا دنولا دئوا لاقی ردهنسانعم قفاق قزاف ندوب هلیرمسک كنه ( داتنالا )
 دوو دتد اذا هدنودنو لاش رول وا م زالو یدعتم یدو هدننزو لیعش ) دی وتلا (

 ردنارابع ندکمروتک هماوق یک قزاق لسان ا رک لا دنوو وه ٽي اذا دولا

 ققاق قزاف ياه( :دنیلاو ) هدننزو زم ( دنیلا ) هظعنا نا کا لاقب
 هرلغاط هجنرب هدندروب نافطغ نب هلادبع ون هلئادخف ( تادنولا ) روند هغثوط
 .ردشلوا هعفورب هدن آ هکردفورعم مور برعلا نبب ( تای ولا موا ) رولوا قالطا
 دوخاب دع هدننزو هحرف ) ةدنولا ( رد, دآ وص رب هد هب داب هدننزژ و هدناق ( هدناو (

 "هلیل رب برعلا نیب هدننزو هح رف ) هدب ولا ةليل ) ردیدآ e دنا ءانهد

 لاتف هدنرلنب هلکلبا نوح هرزوا هعصعص ن صاع وش مک ون دا ردهفو رعم

 (دجولاو) هدننزومدع(ةدطاو) هل وکسكيج و یعف كواو (دجولا) ردشلوا عقا و یظع



 N نا 6

 ۰ ۱ 7 روم رهش روند ر هفاجات نرو مهم ءاهو هتسانعم ون ن ۲ یدنادنو 111

 ۱ دوام هدیسراف کل ردامسم هلکنا 4 ایوک هفلوا ناوارف یعهوفم اجاق باق |

 1 ثهاپ ینیدلوا مظع تبسن «رریاسو رویم رهش بولوا هنصانعم ناتس رهش
 رق هلبیوکس كن. رو ی ف كواو ( دأولا ) ( واولا لصف ردرفا قلوا

 ۳ نیا بالا م ادأو هثبداو لاق رد هنسانعم كابا ضد ب ون و « هرق کیا یرد ۱

 / دوخاپ ندهاو رقف لدالوا رمغ راب ع هدهیلهاچ کو د یه بح افقد اذا |

 ۰ هلیف و بما راے و یدا زردیا نفد « رب یر4وا یرد ی : ند راه قول |

 لزا هدبابلوا یسهیرک [ تاس :دژولا اذا او ] یدبا رردیا نفد یخد نالوا ۱
 تەم“ لوقت روند هتالوا ددشو دنلپ لوف لع هسس افلطم دیووداوو یدلوا

 .روند هنسروکو هود شمهرکوکو ادیدش ایلاعوا انوص یا ادبوو ادآو ةدهلل |
 (ةدؤكا) روند + ربق نانل وا نفد نکیا یربد ( ةدؤوملاو ( (ةديولا و ) ( دیولا )

 هدننزو راک ذت ( داءوتلاو ) یه كواو ( دیولاو ) هلیصف كنءیهو یمن كنت
 تیم زه ( دأتالا ) ر :دیلب اقم هلو تف 7 یاتو یکعو تا زر رد رلبسا

 هدنزو لعفت ( د« او ) یدادأتوا یلصا ردهدنزو لاعتفا هک هک كهددشماتو |
 رد هنسانعم كم رد هتسهآ هتسهآ ہللا ینأت تو نیک بویلبا تفخو لع هدصوصخ رپ

 هسکرو ةدوت ف كلذ لعفو یأتو هيف نزرناذا دأوآو هيثم قو مالاق دأنا لاق |

۱۰ 

 اربد ضرالا هيلع تدون هللوا اد او دوا یناشنو مان بودا رفس زاردو رود

 ۳ راشرد هنسانعم یهاودو تانا هیحف كيم ) داولآ ( هنسانعم ه تبهذو هتیغ

 کي یدیا هد «و لصا ید كننسهک هدزنو رد هلقم هکی دیا دوآام لبصا 6

 لأح دب هلغملوا هرزوا تدش و قیض لرد كمدآرب مبمق اک رو 11

 شبع كن هلکنآ ردردصم ندهسار باب هرزوا روک ذم هحو ونو ردهنسانعم قلوا

 ردصلاب فصو ةغلابم بولوا ردصم لصالا ىف ینعی رونلتفص هسک نالوا لاح دو اإ
 لاق و لالا یس یا دیو لجر لاقب ردیواسم یی و درفم هتهجحو ردشلوا |

 E DE رونلعج هرزوا دابوا هکر ول وا کو د و لاجر ۱ ۱

 . دیو و. جوا یا دابوا موفو دیو وه و لالا ءوس وهو دیو ق نالف ساسالا ق |
 لاش ردیراقتم هبا لوا یانعم هکر ذ هتساتعم قلوا لیلق یلامو ربشک یلایع كمدآرب
 لاقب ردهنسانعم قلراد و هلام لقو هلایع رتک اذا عب :ارلا بابلا نم ادیو لح را دلو

 هصیقتو بیعو رح اذا مویلا دیو لاقت ا او بضع اذا هيلع دیو

 لاقي رد هنسانعم ثاعرهی بویکسا باوئاو بیع یادبو هیفام لات ردهنساتعم

 روش هدا هکروتید هروقح ةمآوا قلخ نالوا هدرلغاط دیوو لب. اذا بوت دو
 (دبولا ) روید هروقج نانلوا رکذ یخدوب هدننزو دع ( دیولا ) رولیکریا ییوص |



 روا

 رونل وا قالطا هال سرا دها و روید هآ رمق لەم جرو ( ةذهانلا و دخان و (

E EAباط دیلاو ( هد زو اهم ) كلا ( رڍن وخ اک  AEهنعشود ۵ ی  

 مھل دغص ادا ادم و ای هود 7 لاق رد هنسانغم كانا 9 دص۰ یرغوط

 9 دام ندتعفر ردهتسادفم كلا تدار اا دیده یعب ےطعت دین افرا یدهمو " 3

 روسد هنالس را و روسد هب هنسن من رهو دن درز و اهطعا اذا دیدهلا ۳ لاق 1 لا

 لواطو نقیسقایو بوح یادنا هکرونلوا قالطا»هنآ لوشو روند بلا مرکو

 یوکال رنک منه ( دابنالا ) ردیدآ هلسفرپ مدت دن و هلوا ىا
 یافر و 9 ادا ,ةیدهلا دیبا لاق ردهنسانعم كليا ناوا فو میظع یاغمرا

 !براقوا الم اذا ءانالا نیلا :لاقب _ندهنسانعم كليا: نقل هفلوط دواب قمردل وط

  ۱ Eیدنل وا کو ۳ قوا دم یمسق فتا هدننزو هل وهس ) ةد وبا ۱

 دایحفو رک ( دلا ) ادمن ناك اذاشماطا بابلا نم ةد ون سرفلا دی ,لاش

 :جارخاو بیئرت ةیوبلایلع هنافراع هجور هدنرلنی ۍدنبک كرلشادلوب نالوا رب رفس
 ةيوسلاب هقفللا نم ةقفرلا ةج رخام وهو دملا اولماع لاش روند + هبناق یرکدلنا
 دهان " لاش رد هتساتعم E هنا ا 4 0 دهاّتلا ) رفسلا ق

 فاعتسا لوفلیع رول وا رعبعت a 0 -مهاظ @ نکل بولوا واطبط 1

 ضفت ۸ نالم یا نادم ۰انا. لاش هلوا غلاب هن رادقم ثلث ییا كن ۱ هتسن ییدلیا ۱

 نوعا تشسواقم و هل اقم هنیشد هدکنح هدننزو هلع افم ) هدمهانلا ( هشت غلبوا دع 3

 هبصح هلیباسح قمر و هصهات ادا هودع دهان لاقت رد هنسانعم كليا مایق و رر

 رد ید هخ راجم هک وب عباصالاب اومهاس اذا اودهان لاقن ردهنسانعم كمّوب :

 زو ءار ) ءادرلا ( ندد ات یدش وا ناو ام هرزوا ليفت 0

 ( ةديهنلا ) ةفرمتم یا ءادہن ةلمر لاش روند هغلموق نالوا كسک و ندنفا رطا

 : هتف و e دره بس ) 9 ) ردا لکا تو ردُش راق هاب نوا 9 ندقدل و

 یا ئام دارم اذه. لاق ندهتسانعم رادقم هدننزو تا زغ ا ( دارن ۱ ) روئد اق

 . بوک دوو یدنلوا 5 احم ید بعک هدننزو دوعق ) دولا ( اهژاهزآ

 «موقلارآ دوخاب هبزودرب یمی.نوسوا هسرولوا کو لاج رد سافت و
 ؛(دنواجن ) لاح لک لع یضم اذا اوہ لجرلا دون لاش نوسلوا كرما مارآو دوعق

 "غیا قنصم تابل - ع ندابل دیض و ندیناغعص زا ف رد هست الث تاکرح كنو

 جو ؛لتصا: ردیدآ هدللب رب ندلبح دالب هدننس ودج نادیه دنا نا دوام ندري

 ۱ یلیصادوخ اب" زدیسهد رک انن حو رهس كوا ارز هنسانعم حوت دنس و ت یدادنوا 5



Kz 0 AR aE ۱ 

 لورم كب لوا ا ر ندصراف نا ا 9 رولوا نددادشا هلکشد

 ساسالاق لاق زد ینیبم هنسهللح الم نیدلوا اف یتنواعم كرا ەقا راس ه وک هنوآ

 هردفانلوش دکنو نامتال دکن رارغلل لاقیو دکن لباو اهل نلال یا ءادکن ف
 لاذب هلوا رولوا فوج یرادوسس نوت راکدمرنما هءروط یرلیرواپ #9 ۱

 رد:ادکن ید رام هدکن ون مضربال ائال اهل رتکرف دل واهل نا تناک اذا دکن لبا

 ( یدیکن ) لسیلف رز, یاداوکنم ءاطع لاقب روئید کری کی( دز
 الا روا لم رهشس ردي رقم نیکح لا شن Pre رهو هدنرایډ مور هدنزو

EEEرد رهسش یرلکدید .هدکی هدنبرف هیوغ ید رووا دع مور هدفلس  

 ددکید هبرف لزوکو وا کر رد یخد رداعسم هیا هدکی قرهاوا یتسراف لصالا أ
 ثالبا ماعم هللا كالذتج بوکچ هب مص ینرب یرب هدسنزو لعافت ( دک الا )
 لل د و همدآرب هدنزو هفعافع.( ةدك انا ) ارماعت اذا ادک ات لاقت رد هنسانعم

 (دورم ) هیساع اذا هدک اب لاقب .ردهنسانعم کچ هبرصو كليا هماعم هلکلّتحو"
 للادرد یمعا رو نم ظفل هکر د حراشردیعا فو رعم صرب نده ایح هلم كلون

 مالس هيلعو ايب ىلع لیلخ ميهاربا موسرم رابجو ردلوفم هيمامیعاو لاها
 Ey E e قد صف نديا اقلا هشنآ یی لی

 كنو ( داولاو ) هیئوکس كواوو یحف كنون ( دولا ) ردع ید
 E لاقن ردهتسانعم كلك ۱ هوا یرب یشاب ندقلقوی وا اعف ( نادوتلاو )

 هد هدننزو هداف ( هداون ) ساعا نم ليام اذا انادون و اداون و ادون دونی ۱

 تکرح هوا یر هدشزو لعفت ( دولا )ر ود هاد ۲ یدقم كجو نب ماص ردهیرقرب

 مهسرادم یف دوہلا نادو هنمو درم اذا . نصقلا دون لاق رد هنسانعم كلا

 اونوکتال ] ثيدلا ینو يابا یف لاق ردشلبا تراشا هخدح ویشا هلکنو فوم |
 نآرق سپ مهفاتکا و میسر اوکرح یا [اودا :اروتا اومشن اذا دولا لش /
 نایطاو تنوکس هلانتجا نداضعا كيرم یک بتکم لافطا نکرذیا توالت می رک 1

 ءاقلا هک وكس كنهيالو ی كنالوا نوت ( دنون ) ردندهيجاو قلوا هدزواا[

 یدنونلا داشج نی هلادبع ندناور ردیدآ لح رب هدروباسیب رد نعضتم ینینک اس اسا 1

 هیاروا یدنونلا دجا ندنیدح رده رپ هددنقارعس ( دون باب ) ردیونم هاروا

 یفلقش مآ بوموت یک خروت یسەم "ریق هزات هدننزو دوعق ( دوہلا ) ردیونم" . ۲
 جرو رقو بک اذا لوالا و ثلاشا بابلا نم ادو یدشادج لاق رد هتساشعا

 ندر نیدروتوا مدآزو اید بعک اذا Rr ٽدہ لاقب ردەنسانعم قلوا.يل ەم 1

 ؛ ريق یدو هدنبزو لیعفت (.ديلا ) شی اذا لج را ديب لاقب ردهتسانعم قیقاق کد
 هدننزو ثدحم ( دملا ) تدج ییعع ةأرملا تدج لاق ړدهنسانعم قلوایهع روت ۱
 د ا ا ل س  تسسصس تاتسس تسسسس ت

 دهانلا و ۱



۳۹ 

 e بویم و وا هک نوش یی یرک اریز [ دقنا دل تاب ] لثثا هنمو رول وا

 یک لکفا ی حد لب وا لخاد فد رهد فر = E دنا هک رد د ج زنم دنا

 ۲ aN نالوا 5 لوحد كق رول فرحورد ینبم هنفب دل وا

 دقنالا لیفو هداصقتسم قحرد یتبم هنغن دل وا فص و هنسانعم قعافوا بو روح

 هلی رابعا مات الوه و اهق ر س اسطالا ف داسف وهو دقنلا ن نم هنبس یش یذلا

 هک ردیعما ایو رک هلن سسک كنون ) ةهدقالا ( رود هب هغب ولبق دقناو یهتا ردم وسص

 (داقنالا)ہرونید هب هغ ولبق هل سک كه زه ( نادشنالا ) ردنا یرلک دد ینوک نامرف
 دقو ) قروا اذا رها دقنلا لاقن ردهنسانعم قفلفاریپ ج اغا هلل مک كنورمه

 قلاا دبع ی رداقلا دبع ماما رد هبصقرب هدنساضق فسن هلیعف كنو ( شیرق

 هقسش هدر ود نم یاصف هلی كرل هم یاخ ( نخاد رخ دقن ) ردنداروا یدق وثلا

 ندهیصقرپ ( هراسدقو ) ردنداروا یدقونلالدعلا نايس نب دندمالعا رد هبصق رب

 هکر هدنن ز و هلعافم ) ةدقاملا ( ردنداروایدق ولا حو 5 دم کت میهاربا نداهقف

 ..( :دقلا ) هشقا ادا هدقا لاقت رءهتسانعع كلیا اصقتساو قیقدت هدهبساحم لا
 تل | ررایوا ییرلحا زوح ه دنرزوا هک روند هب یسقس هد رح لوس هدننزو هسک
 لاق زود «هنسانعم قوا قم هدرب رب هدننژ و هح رح د ( هد رقنلا ( ردل زنم هل زنم

 هلنیتحف ( دکنلا ) اهقم یا ادرقنم كلام لوقتو هب برا اذا :د قن ناکلاب درقن
 مهشبع دکن لاق ردیلباقم دغر هکر دهنسانعم قلوا راوشدو كنت یلریذ كمدآرپ
 لاق رد هنسانعم قلازا ییوص كنييوقو مسعو دتشا اذا مبارلا بابلایم ادکت
 ردق ییدلب هقح یزاوا هغرف هدننزو د ( دکشا ) اه وام لق اذا بلا ثدکن
 يااا ۹ ها هدهع هک اب وک ودوام لدهر ا ٌهدام رد هنسانعم كعوا

 دکن لاقب ردکمالنا اضق و هدعاسم هنلطم دارم O كلبا منم ینتجاح

 ا دن وئسم د وحی كنا و یل وکسم ها او اه ایآ هعنم اذا و رگ هحاح دی ز

 .یلاوس كمدآرب و هلقاالا هطعب موا هلأسام هعنم اذا االف دکن لاقب رد هنسانعم كم رو

 ادا لوهجلا ءانن لع لحرلا دکن لاش ردهنسانعم قلوا ریسیو لیلق لانمو رشک
Eلفو هلاوئس  ibو درز :دصا اب هیت هک رانی ) دکنلاو )هدننزوفتک ) دكا (  

 تعفنمو ربخ ی زسروغوا هدننزو رجا ( دکنالاو ) هدشنزو سکش ( دکشلاو )
 هيف رهخال ینعب سبع موش یا دکناو دکنو دکن و دکن لحر لاش روند اک

 هلیعف و ی كيون ) دكللا ( رشا اولیلق سحانم یا دیک اسو داکنا موق لاقنو

 قوح كب ید وس ری كن و دکنو لیلق 2 دکن "ءاطع لاقت ړوند هب کر و 39

 هرلهقان نایلوا یدوس و ردعج ندنسهک زا ای دک هدن و روند هرهقات نالوا



E 0 ْ bb. 
 دنا س , = ۱

 ۳ | ریمن ثرو + هدند قرط A O یر كارو
 لات4حو راج ثیدح هنمو حراشلا لاق ادقن هاطعا اذآ نا هدفت لا روئثوا

 دارم هک ردهخسانعم یوا زوج هللمرپو العم ادنن هیاطما یا [ هنت یدفتف ]
 مالا هرن اذا زرا دقن لاقب ردزاموو ردم رفح ینا كزوچ هفمرپ

 رافت تک هکر د هنسانعم قمدوا ی رد Rl ةهیور شوق ششود هغازودو

 ۳۹ یا هداننع هیف برش اذا ملا راطل ۱ رقت لاش ردزاج ید و روشوا

 یا دقل مهرد لاقت ردردصلاب هيم رود هبدخا نالوا ما یرایعو نزو دقنو
 یک ییدلیا رظن هدوفم كدفا ردهنسانعم یفاب نیلروغوا یغوط هئیشرب نزاو

 دقن وهو ساسالاق لاف هوم رظلاسلتخا ادا هرظنم هيلاو "یشلا لج زا دقن لاقت
 ءسب لازام لاشو هل نطشال تح سالتخاب هيلا رظثا مد یا "یا لا هنیه

 رد هنسانعم قثوص نالب دقنو هد ام لا دقاثا رظن هب اعاک ادوقن كلذ لا دقت

 ها ردیالت ردصم یعدو هدن زو راک ( داقتلا ) هتغدلاذا هيلا هدقن لاقت

 اهرپغو مهاردلادقن لاش هنسانغم كلتروکوا بوج یلرنکو نو ز هنن راسو
 لاش ردهتسانعف داقن یدو هدننزو لاعتفا ) داقتيالا ( اه ربع اذآ اداقنو ادق

 قرداوادقن دارم هکر د هنسانعم كليا ضبق ییهقیاو اه ريم اذا اهریغومهاردلا دقت
 قلوا تکی بوبوپ قحوحو (دشن ینعی اهضبق اذا مهاردلا دقنا لاقب ردقلآ

 یهنسنر دوب هدنزو لعفت ( دقنلا ) بش اذا دلولا دقنا لاق رد هتسانعم ۱

 كو ( دقنلا ) اهدقن ىنعم اهريغو مهار ا لاق رد هنسانعم كلت روکوا ۱

 هددلییش كوا رونید هنالغوا نالوا جک یسری هفلوا هروجو هربخ هک
 . دلنیتهفو هني ( دغا ) معللا لیلق بابشلا ءمطب یادقنو دقن مالغ لاق رفاه

 ( دقثلا ) رد نیبم هلا رفصع تاب هدناد رفعهباه ردهدقن ید رغم ردیدآ رش ع و رب ۴

 0 ااو ماغى زر ,ولوا لكتلا مبقهکردیبسا نویقسنجرب نت 0
A"نم لذا ] رارولوا لکش دیو هصق كب یرلفایآ ردو رع نویقو  

 دد هد رغآ رولوا ردصم دقنو یه ردرلن ویق روک ذم دام ندنلغم [ دق

 سکتاذا عبارلا بابلانم ادقن هسرض دقن لاقب هنسانعمقنشآو یفافوابویروح 1 1

 . كلزوب بولیوص نر ط كراوط و ردلکد صصخح هشد هدیدالا همدقع لکعاو ۱

 . رولوا مما دقنو مث ةت اذا 'رفالا دقت لاش رولوا ندققمثاط ک رد هنسانعم ۴ ٠

 هلک هان بو وی جک هکرونید هنالغوا نالوا هروحو هرمخ یک روك ذم دقت " 

 هدنزو ناتک ( دنیا روت هننورب كشوف هک ردیفدارمو هدننژو راقنم ( داقنلا ) 3 :

 دونیدهننابوج كرلنویق روک ذم یرلکدید دقنو رونید همدآ نديا مهارد ریو دقن
 لاخدا فیرعت یفرحاک | هک رولوا هاکو یک ذفنقرونید هب یبرک هدننزودجا (دقنا) |

3 ۱۳ 
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 دونم ميقا هدضن مع ادیضت هعام دست " لاو رد تست و لی
 هن راهخو هدنزک لوق لع دعاتم شلوا بسا هرزوا یر یر ES 9 ( دضالا (

 فرش قلولوا و روند هریرس یرکدلپا فتسا باوئاو هعتما هنرزواو رونید

 7292 را

 7 اد و را :

 داضنا یعج روندههقان زوس و روند همدآ ناشیذو فرشو ردهتسانعم ناشو

 هنیراعش و ددع كموق كلذک رونلوا قالطا هنتعاجو هورک موقلا داضنا و رولک

 هرلایقوهرشاط ویو یربا نالوا هدزوا یرب یرب هدرلغاط لابلتا داضناو روند
 قالطا هردولب تاق ردنا تاق هرزوا یر یر باعسلا داضنا و رولوا قالطا
 هدیصق ( ةديضتلا ) روند هبهقا زوس ید و هدننزو روبص ( دوضلا ) رووا

 هنعاتم هاخ نالوا هلوط یحعاو هننسانعم هداسو رونلوا قالطا هغدصب هدنزو

 ردبدآ كغاط رب هدهیلاع هدننزو ماطق ( داضن ) یک ردنم و هتلش روئلوا قالطا

 راردنا ارحا هتسا رجب یم ربغ مع ون رول وا ید تن وه و رد رک دم و و

 اذا ناكا دانا لاش رد هنسانعم قلوا م م هد رب رب هدننزو لاعتفا ( ایا

 ردهنسانعم كفکود هتسن رب هلئیتحف ( دو ) هدننزو داك هاف ( دافتلا ) ماقا
 هاك كنهزمه (دافنالا ) ىف اذا میارلا بابلانم ادفنو ادافن "یا دفن لاقل

 یسهربخذو لام كمدآربو هاتفا ادا "یا دفنا لاش ردهتسانعم كقکود یهنسنرب |
 بویلاتنوص كنيوقومهدازو مهلام ىنف اذا موقلا دفنا لاق رد هنسانعم كفکود
 یدو ( دافتسالا ۱ اهوام بهذ اذا دیک را تدشا لاق ردل تسمه .هتسانعم ك

 لاعتفا ( دافتنالا ) ءانفا ادا *یثلا دفتسا لاه ردهنسانعم كو یتشر
 دتا لاش ردلیعتسم هنسانعم كلبا افیتساو ذخا ماملاب ی قدح شاد ندنود هدننزو

 ندکلیا افیتسا یدوس ندەم E هنسانعم قعاص دوسو هافوئسا اذا هقح

 هغ رالا ندتعاج لیس هی لعاف مس ( دفتنملا ) هبلح ادا نیللا دا لاق رد رابع

 دعق لاق رولوا شنا افیتسا ندرلن ۲ هک ایوک ںولوا قالطا ؛همذآ نالوا
 ردیپم زدصم نددافتنا لصا هکلیسهینن لوعفم مسا ( دفتنملا ) ایضتم یا ادقّتم نالف

 ه ريغ نعدفسم هيف لاش هنمو ازت ام ند روب نم یانعم کرار تاک نعسقو تعس

 اراک سیا رک هلو مسا ندلعفت (دفتلا ) ةعسو ةحودنم یا |
 لاش دنه و ی جت عازب رود ع قح هنلوا با رطضاو شیوشتو

 هلنوکس كفاف و ىحف كنو ( دقللا ) ابرطضمو امعارم یا ادفتتم دالبلا ف دج

 نقد وام ند ردصم یانعم روند هي ها نلیرب وتبعاسرد و نیشبب هدنسا رشا هنسن رب ۱

 دایح دوقنو دیح دقن لاش لی دوش یج هروک هننابپ تح راش ردیلباقم هثسن ۱

 هنسانعم كلت روکوا توس ی زنکو فو ز ك هنسن راسو ها رول وا ردصم دشو ۱ا

 ادر نه اهدیح ربمییعی اهرم ادالوالا بابلانم ادقن اهریغو مها ردلا ذقن ۲
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 ا را ق كيد هلا كدشنا درام دشنو قاب هلع ما و ل

a 1هیوس ىضوط كسروس یهللا و هتفشم هةتا و نوا ها هد لاژس  
 كدش لاقب و هاب كىلاس یا ها تدشنا 4 لاق اذا االغ دشن لاق ` 4

 نالوا ردصم رد هلل مک كلو هک ی سه دشن هدارو هاب “دخن یا لادنا حب هوا

 مضو اف عضوم ر ردسصم و فذس ىلعف هلأ كدعق هقا رع ردنفح ندهدعن 1

 نیس

 جت

 الا هلاب كيدشن رلب هکر دن دالا متساو ردشلوا یفاسم هفاک نالوا لوا لوعفمو

 هلاگدشن زسرج فرخ كاذك رردبا عاقبا هنعفوم یتتسم مسا لعف هک رید تلعق |
 یسانعم ترکذ دوخای ندنفیدلوا هدنل رم توعد ردبدعتم هل وعلم هک ود تلف الا |

 كلعغ الا هک ردلوأم هليا ردصم لوف تلعف الا هدارو و یغان ندنرلکدلیا نم 8
 بلطا ام سپ ردغرفم ءاثسا اریز ردمزال یریدقن یا هللا هدنلعف دشئو ر زوم ۱
 هل ملک كنو (هاقنلاو ) ( ةدشانلا ) رولوا هدنکبس كلعف الا ايالا یم ايش كنم ۱

 ( داشنالا ) هنلح اذا اداشن و ةدشانم هدشاب لاش ردهنسانعم كمريو نع همدآرب

 الش هکردهنسانعم كليا فیرعت مدآ نالوب یئبش نالوا میاض هیرسک كنءزمه
 هبانعقوب ید یسیئالث رد رابع ندکلیا ادب ود یراو ندا تاغ رهوج رب |

 ْندمدآ نلیب هکمروتسوک ییاضو اهفرع اذا ةلاضلا دشنا لات یدشوا کذ ییدلک |
 لاقب رولوا نددادضا هلفلوا هنسانعم قمردش روص بوبارآ ینعی كلما بلط تلالد »4

 هارق اذا رعشلا دفنا لاقت ردهنسانعم قموقوا رعشو ابنه دشارتسا ادا ةلاضلا دعنا

 لعافت ( دشانتلا ) مهاعه اذا مب دشنا لاقن ردهنسانعم كليا وسه وریور یدآ ربو

 اضعب مهشعب دشنا ادا موقلا دشانن لاق ردهنسانعم قموقوا رعش هنیرب یرب هدننزو

 لاقب روید هسس رولوا مساو یدنوا رک ذ هک ده ردردصم هلرمک تنو ( ةدشنلا )

 موقلا نيب و ردهنسانعم توص عفر هلیححف كلون ( ديشنلا ) هنوص یا هندشن معس
 ىد اوب هلی كره ( ةدوشنالا ) ردلوعفم ینعع هک روشید هرعش نالوا داتنا
 ( داعنتسالا ) رولک دیاشن ىج كديشنو رولک دیشانا ینج رونید هرعشس نالوا دانا

 هداشنا هنم بلطاذا رعدلا هدشنتسا لاقت ردهنسانعم كتسيا قموقوا رعش ندمدآرب

 ینج هیلوا علطم كسان نوا كل یهدامو ربخرب هدننزو لعفت ( دشا )

 لاق اهلعت اهغارا اذا رابخالا دشن لاش ردهنسانعم قمردش روص هلتک |: ندرلتهح
 ساتلا اهلی ال ثیح نم اهلع نا غیرت تنك اذا رابخالا تدشن" لوقت: ساسالا ىف

 :یسالیق یطو عضوم رب هدشدب لسحاس هليا یوضر لبح هدننزو نسحم ( دشنم )
 ی هنسن رب داییوکسكت همجهداضو یعحفتنون ( دضلا ) رددآ عضوم رب هقشب هد ابح

 عاتلا دضن لاش ردهنسانعم كلتا فتسا بوش هرزوا ماه هرزوا یرب یرب

 (؛دیضالآ ) دیو دام وهف ضع قوف هضع لعح اذا ینا ۱۱ بالانم ادت |



۳ ۵ 

 نم فيفا نوقابلا أرق و [ هيخا نم ءا رف موب ] وح ضعبنم مهضعب دنب یا"
 هدام ( ةداشلا ) ردیمسا كنءهرونم ةندمو ردعضوم رب هدننزو رفعج ( هدش ) ءادلا

 بعمل هدننزو درف ( درنلا ) هتفلاخ یا ةدانم هنددان لوقت ردهنسانعم تفلاحم هدننزو

 عازخاو عضو كباب نب « رش درا + ندسررف كولم ردب رعم ندیسراف و و ردیدآ فورعم

 ڪک ردشلنا هفاضا بیرغ فلوم لرد یعشدرن هلتفاضا اک | نویگنآ ردشلیا
 نمک ید صوصحم هراز ییا رو زم بعل لصا هرزوا ینیدلوا نیبم هد راوت

 یرهویش نالوا هدنسل و یرللو زا هدعب ردیعازرخا رش درا و و ردي رک دید

 دایز رلرید یخد دیرف هک دراف ردهنوک یدب روبزم بعلو یدلیا عازمخا رهچ دزپ
 ردفراعتم لوا هدراراید ول ردب رک دنا ریت هلوط الال هکلیوطو رک هاو هراتبو

 عاونا یرلکدید تسوک و رابب لک هدراراید وب هکیدلاق رد هبوصنمو رازه هدو

 عسا و ید هکر دیدآ لایت هنوکرب دراو ردلدېم یرلمسا هک ردیسهنوک ییا ندهروک ذم ۱
 سعارمس هنفا رطا هرکصن دکدلکید پولی روا ندنغاریپ امرخ رولوا یطو رحم یس قوی و

 دروط هنکید یکدررد بولوا نمو مکحم یک شاط لغت رص تیمش شملروا ندفیل

 هنوکر درو راردنا لقن امرخ هلکن | هدنتقو یمروشود اغرخ رالقب بولیرود الصاو
 ردندنعاونا تاداعفض بیک روب روللوا ةاوادم هلکن آ دلیهحو الط هک ردیدآ لاکو

 ج ادیفسا و امام فاش و لفوفو رجا لدنص هکر دب رلک دید یدرن صرق كبابطا
 هزج رو دنوارو یدنب ردشو و کم نالوخو ساد رسو مجب ر زو یمرا لکو یلق

 | بیئرت یک یداز هلوط بوردشراق هللا وص ءزج رشمراپ نویفاو کوک حافل
 هيه راح ماروا عیج راردیا داعض هلا هکرسو بالکو ییوص شنشک ,رکصندکلیا

 نوراه هکیدرنسابع ندناور ردکبد بوسنم هدرن بعل هلتست یاب ( ی ) ردعقاب
 یخف كنو ( دشنلا ) یدنا رهام كب هدرو نم بعل ردشتیا تیاور ثیدح نددیشر

 بتا و عياض هي مسک كرلن ون ( نادعتلاو ةدشنلاو ) هلییوکس كنم نشو

 كلالد هلا كلام ردنرابع ندقمردش ر وص بوارآ رو سا قمارآ یثیس نالوا

PIEاذا لوالا بابلا نم انادشنو ةدشنو ادشن ةلاصلا دشن لاقت رولوا دشرتسم  

 دشن لاقب ردهنسانعم كليا فیرعت هلا ادن مدآ نالو یشیش نالوا بئاغو (مالط
 یحاص ماجا ینبحاص مدلوب هتسنرب نب هکردیلعف لدجاو :فبرعتو اهفرع اذا ةلاضلا
 لالد دوخای سفلاب اود نوسلیا ذخا ندنب فضولا دعب بولک هسا مک ره

 راف رداع دداا نویز هک را نو
 یک کرک یشیشربو یهتنا ردشلوا بهاذ هتیدض كنانعم ییا وب غارک ندهما

 ا یتقیقح كيهدام رو ةف رعم هف ع اذا االف دشن لاش ردهتسانعم تله

 دفلعسا اذا هلاب ا الف هدشن لاقت ردهنسانعم كتسيا كليا نی ندمدآرب هدنض
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 موسس س ل ل

 مان درولا نب ةو ص ( دج وبا ) نابتسا و خشو اذا لوالا بابلا نم ادیت مالا دم
 ( دجانلا ) ردیسهنک كنیصح ن نا رع هدننزوریبز ( دی وا ) ردیسهینک اث
 روید هرات ددمو نیمه دحانمو رونبد هردابم رواکحو لئاقع ردلماق مسا ندهد اتم

 نالوا هدهدوک ردیمج كلو اب ( دحاونللا ) ر رد هلب لانعم هبواعمو 4ناثم ؛دحانم سپ

 هدننزو لعفت ( ذجألا ) رولوا ن نگر ووم هک زود هنن )ەق رط نوزوا نوزوا كاب

 هلا لهم ياح ( ةدحانلا ) عفترا اذا "یشلا دمت لاقب رد هنسانعم ع افترا كلکو
 اذا هدحان لاق رد هنسانعم كلبا سم 4ا هنک و ردیفدارمو هدننزو ,دهاعم

 هیدیدسشت كلاد و یھ كنون ( دللا ) اننودهمت ىا اننودح انب مه لوقثو هدهاع

 ( دادسلاو ) نيته ( ددنلاو ) هدنزو دوعق ( دودشاو ) هيف كن و ( ددنلاو)
 ادیدنو ادن ربعبلا دن لاش ردهنسانعم كهك بوحاف پوکروا ناویح هدنزو باتک
 لع ردیعا بیط عولر دنو رفنو در اذا یناثلا بابلایم ادادنو اددنو ادودنو

 بیط رب ندنعاونا روخت دن هدهط تاد رفم ردتفل هدرمک كلو روند هرمنع لوق

 هنشک اک | هدیسراف ردموسیم هرز وا قلوا ندنناعرمحم یش اع بولوا یا تک

 یاب ندروماچ و هنسانه» عفنرم لت روند کووا کو دنو رربد هب شو
 دننام و لثم هلرسک كن و ( دلا ) ردیمسا لراضح رب هدنع و رونید هبهب كوي یصب
 دن لاق الو ةنالف دن ىه لاقبو رولک دادنا ىج لئم یادن هلام لاقب ردهتسانعم

 (ددنلا ) ردصوصنم هرزوا قفلوا قالطا هلال ددنو دن هدحابصم نکل نالف
 ( ةدیدلا) هدننزو ءافنح رولک ءاددن ييج ردهنسانعم اتبهو لثم یخد و هدننزو ربما

 هدننزو لیعفت ( دیدتلا ) یک دناصقو هدیصق رولک دیادن ی رد هنساتعم دیدن هللاه

 E كلا ریهشتو یاوسر هلغلآ هلال هراکشا یتیاعمو بلاثم كمدآرب
 انفو همدآ و و هب ویعب حرص اذا 4 ددی لاق ردذوخأم ندهموقم هدام

 رد هنسانعم كليا هدنک ار و جرا هعغسا اذا هب ددن لاش رد هنسانعم كمردتشبا

 سیل لاش رد هنسانعم یزورو قزر هللاد دن دشت ( دانلا١) ايف ۶ ۶ اذا لبالا ددن لاق

 یدنلوا لاش هدقزر دعت بونلوا قالطا هقطا لام لصالاق قزر یا دا 4
 دادنالا ذقرفتم یاددن لبا لاق ردهنسانعم هدنک ارپ قنغاط هلنیتعف ( ددشلا )

 (دداتلاو ددانالا ) اهفرفاذآ لبالادنا لاق ردهنسانعم قلق هدنکآرب هل رسک ك نەرم

 هجو لک اوقرفت اذا دداش و ددانا اویهذ لاق ردکمد رلناشیرب و راهدنک ارب

 هللاد ددضت ( دالا ) ردلکد عو” )7 یک ریزاعشو بیشاعت كرانوبو

 رد هنسانعم فان تكکروا ¿ ندربیربو ردهنسانعم ق رفت قلعاط هدننزو لما 9

 ةعاج و سابع نا هآرقو دیدشنلاب [ دالا موب ] نمؤملا ةروس ىف ىلاع اعد هلوق هنمو

 یا



rr 

 رل هقا راس ایوک هک رونبد هبهقان لوشو عفت رملا ناکسلا ىلع كربت رت تناک اذا دوح قان
 .ةقان لاقت هلوا ررو قوج ندوب هجر و قوج یدوس رلنآ یک ردا هض زاعم هلا

  Eهب ولاخ هی و قاع نالوا لهآ تبیزو تلابو نرزرعاذا ۳ بالا دجاج

 لدم ن دوجلا ینا نب مصاع ردندیماسا دوجو هدننزو بک رولک دم یل روشد

 هک ندهتسانعمهداح هدننزو هدهس ( دلا ) ردیسا یسهدلاوتابنلا یوم هلدج و ردندا رق

 یا مر ممد تعقو لاق ردعسا هک رد هنسانعم لاتفو ترح هد و ید وا شوت

 ع زفو لوهو وقروقو ردهنسانعم تدشسو او رد هنسانعم تعاڪش قاردامو لاتف

 ردیمسا یراخرب ندشلها همام ننخا صاع ن دک ریدیاشآ هل نر ا

 هنغاب ی هدننزوز باک ا ) هلتاعف رولوا قالطا تادع هنغانا و باشا

 لوط: همدآ نالوا هماقلا لیوط کردا رس هاتف شیلا
 ردننو كشود کروند هیجاغروب هدننزو ناتک ( داجلا ) رردنا قالطا دالا |

 هبهداب هدننزو روفاک ( دوجانلا ) ردهسک نالوا رردلوط بوکید یتسهلوقم قدصیو
 قالطا نوعغیدل وا تعاصش تس را یا دوحانلا برش لاق رد هتسانعم رج روند
 رجاقور لاق یک یراسو هیطابو یارصو ماج روند هباق نلییوق هدابو ردشفلوا

 :هدنزو هسنکم ( دلا ) یک مدرونید هناقو روند هنارفعزو ا0اف یا دوجاتلا ق
 رونلوا ارغاو ثح هکع رو بوسا راوط و هکنکد فیفخ یک هردنکوا

 هدنسس هسک | كنب رم هود ها رلنآ یک قیتف هک رونید هبیراجاغآ ین لوش و
 كجوک هدننزو ربنم ( دجلا ) ار نما كنسیکرت هدنزرط هبکه نالوا

 یتقیقح رولوا نیزم هلص وصف هک رونید ی ناوسن عو رو روند هرغغاط

 نییزت هلیا لفنرقدوخای هلیاراجا تیقیذ یکی ئاق دزو و نوتل آو وجا هک رد هدالقرب
 ثاسک تاب مف بوروګک هنیرلنویپ یلئاج رانوتاخ رولوا ولنا ردق شراقربو راردیا
 برج هدننزو مظعم ( دجلا ) رولک دجانم ج رولوا لزان كد هتل آ یر هم ندرپ
 قبس یرلهبرح هملاع لاوحا هلا هب رهد تابلقت ردهلیناونع لوعفم عسا هک رد هنساتعم

 مدرای ( داجنسالا ) برج یا دج وه لاقب رونید همدا هک 1 و فراع شتا
 قلوا ااوو یوق فصلا دمو هناعتتسا اذا هدعتسا لاش ردهنسانعع تمسیا

 هرکصندکدنلتیه ندهنسن رو فعض دعب یوق اذا لحرلا دعنسا لاق ردهتسانعم
 | عیرم دجم ) ةبيه دعب هيلع ًارتجا اذا هيلع دجتسا لاقن ردهنسانعم قلوا رلد اک (

 عتوعدرب ( جک لاو و مع دعو ) ا هم تا ( نابود ) هد زو جیم دج:

 || دولا دم ) ردعضوم رب هدنساضق قشمد هاب سمک كنع ( باقعلا دحل ) رد رسا (
  0جا دهن )ردت ومو دنا ی ردع وم رب هدندالب لیده الم كواو (

 لا هحوتفم محم نش ( یرمثلا دن ) ردمدآ كعغاط هایسرپ هدندروپ شهایق ی[
۳ 
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 , رو زاا بابا نم اق رف ندبلا دج لأقب هتسانعم تار " كب رولوا ردصم و رد هتساعت

 | نیز ی هلاخ هدنزو لیعفت ) ديتا ) هنساذعما ید رود هب دو لاس را ۱

 سامالا ق لة هنزاذآ تيبلا دح لا ردنرابع ندعیفرت ینناش هک رد هنسانعم تكلا 8
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 ردهتسانعم كليا یأرا مکحو ةبرجم لها نامز تابلقت یب هکر و نیزم یادم تیب

 ( دیجااو) هدننزو دطع (دجلا و ) هدنزو فک (دجلا ) هکنحاذا رهدلاءدحم لاقب
 روما یرلفدلوا زجاع كرارباس هک روند همدآ لدریو عیش ندرلنوب هدننزو ريما
 يک دوم رواد همدآ كاب هصغ و مو دی و هلوا ردتقم هتشء< و ذوفن در يطع

 (ةدجلا و ) هدننزوهداعس ( ةداجا ) روتلوا قالطا هئالسراو ردذوخ ام ندقناس یانعم

 لجزلا دم لاقب ردهنسانعم قالوا رداممو ر ,اد هرژوا ر وو هحو هدنن زو هدم

 رونید همدآ ك ۱۷ همغو موضع ( دوجملا ) ادیع ناکاذا یماطا بابلا نم ةدحنو ةداحت
 بو رکم یا دوج وهف لوھجلا ءانب ىلع لجرلا دج لاقب ردلوعفم  ندروكذم دجت
 كرت دينه ( دعا ) کلاه یا ادوع راص لاق :وذ هنسأتعم روهقمو كااهو

 نهذ دنکو لهاكو دیلبو قرع اذا عبارلا بابلا نم ادج لج زا دج لاقب رد هتسانعم

 لج رلادج لاقب رد هنس انعم قوا e رفو ا زا دی لا رد هنسانعم قلوا

 هنس هکلوا دج دوخای یمراو هنسهکلوا دح لک كەز ) داجمالا ) ىعا اذا

 ردهنسانعم كلرتو هيلا ج رخ وا ادح ینا اذا لحرلا دحا لاق رد هنسانعم قیقح
 ک

 اذا انالف دحما لاش رد هنسانعم كليا تنواعم هیکریو قرع اذا لجر زا دجما لاش
 قلوا زايآ اوهو عفترا اذا ءابلا دجما لاقي ردهنسانعم قاوا فتو دنلبو هناعا
 ردهنسانعم یتلوا بيرق هنموقو لها مدآریو تحا اذ | ءایسلا تړ عا لاق ردهنسانعم

 دا لاق رد هنسانعم كلبا تباجا هنوعدو هلها نم برق اذا لجحرلا دعا لاق

 هکشا یشیدو هب هقان نالوا نوزوا یوی هدننزو روبص (دوجلا ) ابیاجا اذا ةوعدلا
 ةلوط یادو ناناو دوح ةفا" لاقب رونید هنرللوا لوا هبک لوق لغ رونید

 ردبا مدقت و قبس ی ا هد و 77 هب هان هدنورو كلشناو.لمخ الوا قنعلا

 لاقت روند هبهقان نالوا قوح كب یدوسو همدقتم ةيضام یا دوحم دان لاق هلوا

 لاق رونید هبهقا نالوا رروتوا بوکوح هررب كکو اعادو رارقم يادوجت هقب
E | 
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 هض را نالوا لب اقم یعب یالخ كن همای شا جعل ا هدب رعلا ةرب رج هلتسانم وب

 ها ماش و قارع ضرا لفسا فرط و نک دم یسالعا فرط ردوا قالطا

 "یطارا ردو صوم مات قرع تاذ یروئس ا قع لوا ندنف رط زاجو دود

 دون ابز هد هلیعح ص كنطظفل دحم هدنوو رد هیت ثعاب یعاشرا نده روک ذم هراس

 كنسهکلوا نع هرزوآ ینیدلوا تبع هدایفا رغح بنک هک رد جرم رد رک ذمو
 زا هدلاهش و شیوس هد غو برع رخ هدونحو ناع درلب هدقسث یدودح

 دیش یارو هار یرب و نم سش یر ردمسق ترد هرو زه ةکلوا رد رعه دالنو

 رظاب هن هما و راربد ید ۳ کو ردروغ نالوا هدنف رط رک ا یرو

 برع رخ هد ونجو شوس ر ے ضعب دن رع ید ودح رلربد هاو سس هتکابا نالوا

 رد زاینی هما رای ادح زاح تکلع و رد زا ضرا هدلامشو ن٤ سه ذر هدقصش و

 دالب و ماش ضرا ندلامش و نی ندونح و هما ند غو دم ندقمث یدودح

 زاج دحج یرب ردمسق ییا یتکلع دجو رد, راسو وبنو فئاطو رخ ندهنیدمو هکم
 ندیحاو ا ووا هک ردشالو عقاو هدشسق سن زا> دیش رد ضراع دیش یر و

 عساو تواب ضراع دعو ردهدب و سیلپا دلبر نانلوا بتن یدحش محش ردن رابع

 قحا اردا رییعت یغاط هیداع الاح رک ندنو اط ی راک دد ضراعلا لبح ردرارب
 دافعو ج وزح ورتدندم رب رد هد هیع رد یسر و ردهد هینیع یر ردراو لیحدم ییا

 یراجلا محک" ردند هیع رد ةضاط یاهو ندا الیئتسا هبرعلا ةر رح لا هفیاژ |

 اند قوا ولاق [ انء یفو انماش ىف ال كراب مهللا ] مالسلا هيلع ىنلا لاق ندنرثدح

 نتفلاو لزالزلا كانه ] لاق دم یو اولاق [ ادم قو انماش ىف ان كزاب مهللا ] لاق

 ءافش "هک رعمو قافلو نتف تنم دح رايد هدشدح [ ناظیثلا رق .علطب ابی و
 ند رو نم اخ یر ا هلالا ةواص 4 لع هانتتلاسر تان> ردح سوم ینیدلوا فو

 دالب اعتاو رد رلشهرویب راعشا هرزوا قاوا هزم یوقشو سش باا كجابا تنش

 رس باتو هدعر بودا ر وهظ نه ایش دلبا هدننروص یدجش مش ادتنا نده رول زه

 ندر راشو باذکلا اوسم ندا تو : یاعدا هدننامز یرلن ران دن ابقع ا كوب

 یر لک دی د 0 0 قرف زوواو ید هذناط هطما 5 نامز دود ا زود

 ڭ دو ییهتا لاعت للا مهلذخ ر لیدی a هنارغط و یفب هو رذ و جورح حج راوخ

 حاولا قیرطلا یا دخلا ذخا لاق روند هلو ت 2 قحآ قرلوا كسکو

 1 دانا 3 ةدحا عالطو عالط و هه لب رع هک ردندل وا یانعهو عفت را

 همدآ ن ندا ج ورع ههیماس روما و هیلاع ب تا ما ه6, هتسانعم تلاغ رومالل طن اض ۱

 همش ود قح هوا یعفر ثتعابو قز رادم تاش دم و رزدا قالطا ایاشلا عالط

 رولک داو رولک دو یج روالوا قالطا هب هعتما یسلوقم قدص» و دعتم و ردنم و ۳

 حس ج سس نت



 aa لر ی و یر اد درو سد بر سس

5 ۰ 

۰ 
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 ۰ ۷ ن

 ۳ 1 1 0... اف

٠ 
۱ 

 رولک دا رذلوا ما عج هک ییج هلدوح و هنت رولک دخ و دوو رولک

 ا

 موج سو سو سس نخ تا

 رد یا ندنرواجم هبای هک هیرسکو یصف كم ( نادیلا ) رد ءوهشم هلا هدایم نیا"

 رد هبارغ االاح هک رده رب هددادفب نادنیلا ع راشو ردیدآ 4رپ هدنرهش مزراوخو ا

 ۰ ۰ یک ی.

K5 E 
 اتان وح زدنا 17 رب سورس لابی نحو رونما

 هدایت رابع ینادیم هدشردح [ سرق نم یادی برفلا ج عفا انا ] هدوریاس مرویدر 
 رادقمو غامو سايق هدیدشت كلادو یه كم (دناو ) هک ما ءادیلا ) یمتآ
 ني رطلا ءادیمو هسایفو هفلم ایا «دمو "یا كلذ ,ادیماع ردا ۸ لوقت ردهنسانعم

 قیرطلا كلذ ءادیم ردق ام ردا ۸ لوقت رووا قالطا هندع, و هناج کیا كلوب

 اذه لاقب روند .هنلپاقمو ءاذح كل هنن رب :ادیمو هدعب ردقاعو هباج ردقام یا

۳9 
 ایام

 هایس رب هدنن زو هدارص ( هدایم ) هب ادم یا :ز4ا فذحت هادی و هادی و « وادی

 لن اط ۱ هنسهدلاو ردیعا 2 درام مای ناب و ن ۶ د ربا 5 حامرو ر ردب دآ ات

 بیک ۰

 ثعاپ ین دل وآ هاگتکر ح هد هقباسم ردنیدایم یجج رونید هیهعساو صرع هک ردفو رعم
 یحاص هیدا فیاصت راسو لاثما ردیدآ هح رپ هدنرهش رو ابی نادیمو ردهیجت
 لشالا وا ردیدآ لعرب هدناهفصا كلذک ردنداروا ینادیملا دجا نب دجم لطفلا وا
 ندمالعا ردیدآ هلحم رب هددادخب كلذڪ رد "داروا تدحا دیفلا دجما ن « رهطلا

 ردرلبوسنم هیاروا تعاجرب ندنیدو نیسخا یبا نب ةتدصو عماج ن نخ زا دبع

 ما هک زدهنسانعم یطعتبم هدنزو زاتم ( داتعلا ) ردندآ یصتقف عاشر نادیمو

 ںدد م هک ندنیس هک داما ییع ردل هعفم ما هک رد هتتساتفم یطعتو رذلءاُف

 كن رهوجو ردهنسانعم ءاطعتسا دایتما رولوا لوعفم منا مهو لعاف مسا مه ردلاعتفا

 ردفلوا دیام ها هدح وع ءاي نالوا باوبح رد مد طلغ ید ردب دا كغاطر دیاع

 رددام هدب ییدلیا داهشتسا كرکو هدنفل تک ییدلیا داقخا رک هدننزو لارغم
 لصق + نی رب ندطاغ یرهو> هلغل و ااا هت یان هددصامو م هک رد حراس

 روبص (دژوللاو ) هدنزو یلابح ( یداتلاو ) هدننزو باع.( دألا ) 4 نوتلا
 هم رج اج ندرب هدننزو دعس (دانلا رم رود هبهیهاد و تفآ هدننزو

 هدان راتب رد هنتښاتخم كلنا دح رول وا ردم دان و ردعسا هخماتخم ۰ 7 رود

 ` ::لاق رد هدنسانعم قوا 2ان هلقم رص وص درب و هد اذآ تلاش لا بابلا نم ادات

 | تدأن لاش رد هنسانعم قعاریعوا هیهاد و تفآ هیکرو تب اذا ضرالا تدات

 دنن رج و یراچ هلیحف كن هنلثم یا و كلون ( دثلا ) هتهد انا الف ةيهادلا

 ندرپ و دکرو نکس اذا عیارلا بابلا نم ادش "ی )ادت لا : مچا

 ا : .اذا حل تدم لاقت : رد هنصانعم .ن

Eداجثا و رولک دما يج دضرا نالوا عفت رم ندنبلآ خو شفا را  

۳2 
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 ۳۹ 3 یر
 یس رکا نوحما تام روش كا دوخت نوخا كز وک راکش هک رد هنسانعم صوم رق

 هک رونلوا قالطا هیوص لوش هدننزو مظعم ( دهنلا ) زود هروقح راط یرعاو لوب
e Aیاده« ءام لاقت رول وا رپعت ىلا هدیک رت هلوا قوغوص هو  Eد رابالو  

 نک اذا لحرلا دهم لاش ردهتسانعم قلوا رارق ریو نکم هدننزو لعق ( دهقنا )
 1 دبی "یشلا دام لاق زد هتسانخم كرد اف ) نادیناو ( هدننزو درص ) دیلا (

 غاز اذا "یثلا دام لاقت و كليا ليم هفرطربو رح اذا انادیمو ادیم

 لوا ب رطضمو کز یا "دام لاقش رد هنسانعم ملو او وشن و

Eاذا لحرا دام لاق ی ب رطضا اذا تبارییلا دام لاقن  

 ه ریخذ همذآ رب و هراز اذا االف دام لاق رد هتسانعم كلبا تراز یی هسکرب و زین

 ندقلش وخ رم همدآرب و مه راماذآ هم و دامه لاقت زد هنسانعم كم ردنل هربخذ بوروتک

 لاقت زدهنسانعم قلوا ضراع یسفلو هدعم بونود شاب ىدا ندکش هب یک دوخای

 یعاربف اس و ها ریس و رج بوکروا کیس راودو نان هیاصا اذا لح زا دام

 ابیاصا ادا ل ظنلا تدام لاق  ردهنسانعم قئوا ریغتم هلغففوط تبوطر یسهلوقم

 نالوا سطاح ماعط لتعفلاب ندرزوا و رده ریحذ ادام ندماعط هدار وب هنساتعف

 ` قالطا 8 A یس و A رفس هد انس نایغل وا عضو ماعط روند هب يسا و هبه رفس 2

 ردهلوعفم قع هلعاف هاتیام هروک هننایپ درا تل وم و ناوخ کا هکلب نغلو

 ار ] کرب ۳ جرام ردذوخام ندنسانعم هربحذ د وخان كر 3 ردهرزوا بس

 مدام ندا هرزوا ینیدل وا قطا كسب رک الا 1 امسا e ا ۷۳ یلع ل

 .زوط هدنفرط لشاب بولوا قلاب شعب قو ییکیو لو ردشاوا لزا هب وسیع
 نا هئاد شیو هرس عاونآ ادعام ندهصارپ هدننا رطا و ہک ست هد اور هک

 . دمردصپ هدنریو رشب هدربو غاي هدنربو لاب هدنرکیدو نوشیز هدنرزوا كني زیزرع

 : تند هصا و و بطرو بنعو زومو رابا و ام ردو رني جد هب سه ورا ید راو

 ةو هعدد ر یدا رولوا لازاب کو هدنوک ق رق یدیادوحوم لوقب حس ادعام

 ۳۹۳ نوک یرلتدل وا قالم هاب رل اربح تاولصلا لضصفا هیلع تاب E هدکوبت

 هدیام جد سناو هشب لح ندما رک باختا هدکدابا لوزا هدام ةداعلا لع هغ وا نیع» را

 هد زکح ست ی رلک دلیا لوات حس هتسخ تاذ رفل ترد هاب رلل وا وطاح هب هم و س

 .هب هیضرا راد نالوا هدنلکش ییسو هرفس هلیقن رط ةيبش ؛دنامو یهتلا ردینالقسع

 ( یدیم ) ردفدا رم هدرلانعع لوا یا هابا هدام هارحف كم ( ةدیلا ) رونلوا قالطآ

 ردکع د یروتوا ندنآو نویکنآ کرد هنسانعم لحا نم هاب سه كفلاو ی دف كيم " ً

 كلذ دتیم ندقلا ةد رعلا ناسل کرد حرام هلجا نم یا كلذ یدیم عف لاش
 )سس



 TN ) .دننزو پولسا ( دولمالاو ) a كمالو ىف كيم ( دملا ) روند
 هبا هددشم یاپ ( ینادلمالاو ) هدزو ناوفنع ( نادلمالاو ) هدست زو لیمزا
 رود هئاوج ند ك زانو هزا ور هدنزو ذفنف ( دلمالاو ) هدنزو دما ( دلمالاو )

 نادلما و دیلماو دولما و دلم باش لاقب رونید هارن | رطمو هزایو رم كاذک
 ةادراما و دولما ةأرما لافیو نصغ اذکو نل مان یا دلماو دلماو یادلماو
 ست زرا هدش لو ز وب بص ) دوام ( "هاب یا زر هد ولما و خلاب هيادالمو

 لا هدش زو لیمزا ( دیلمالا ) رد هبا همس لاذ و دوخای رد هب 1 هدنساصف
 ( نادما) سیلما یا دیلما عاف لات رونید ها رم سلما و زود یک یسهبآ

 9: كم ( دنم ) ردیدآ عضو هرب هدنن زو نالعفا هی مک كنهددشم ممو تيەر

 ( دادنم :یوخ ) ردعضومرپ هدن زو رفعج ( ددنم ) ردیدآ هب رقرب «دنساضق نج ءاعاص

 ردهبصقرب هدنب رق دابآ زو ربف ایه كهم ( دنیم ) ۍدنلوا رک ذ هدنلصف همم یاخ
 دجا ن ىلع یرہزو نکتکبس ن دوج ناطاس ردهیصق رب هقش ەد كانا هغو

 نانلوا هطوآو هل نوجما نجوح كجوک هدننزو دهع ( دهلا ) ردنداروا یدنیما
 ىسلا عجذا لاقي رونید هراوهک هدیسراف رووا ریبعت كب هک روند هعضوم

 دهم و رولک دوهم یمج رونلوا قالطا هضرا دهمو ًاطوبو هل ايام وهو دهنآ ق
 ثلاثلا پابلا نم ادهم شا رفلا دهم لاق هنسانعم تم هشود بو ای رولوا ردصم

 کا لج را دهم لاق ردهنسانعم كليا بکو راکو هطس اذا

 هتسانع»شا رف روید هب هععود و هکشود و روثوآ قالطا هضرا ید و هدننزو باتک

 [ اداهم ضرالا لعح ما ] یلاعت هلوق هتو هلن رولک دهمو رولک هدهمایج
 هداعم ىف هنفنل دهمام سلب یا [ داهلا سنبل و ] لاعت هلوفو كرالل انكم اطاسب ىا

 قچلا لوق ىلع رونید هر كوت خاموط یک كب هلی درلیم ( ةدهلاو دهنا)
 رولک داهماو هدنزو هلع رولک هدهم عج رونید هر قشوو زود قرهلوا
 ادیهت شارفلا دهم لاش ردهنسانعم كمهثود بوی هدنزو لیعفت ( دیهقنا )

 دهم لات ردلعتسم هنسانعم كليا حالصا و مظسو هوست یشا رب و هطاد اذا

 ردلیعتسم هنسانعم ثلبا نایو طس هنامو رذع هدهدام ربو هاو هاوس اذا و

 هنيسانعم كدا لوبق ها قیدصت یرذع درزتعمو هطس اذا رذعلا هلدهم ل

eبوکح ك ءا ید وب هدننزو لاعتفا ( دامهالا ) هلبق اذا هرذع دهم لاقت  

 e كنهودو لغو بيكا اذا لحرلا دهتما لات رد هنسانعف كليا راکو بک

 رولوا هدنزرظ كخب هکایوک ردهتسانعم قلوا ولکشود قرهلوا ككۆي
 € هرک یناص و صلاخ هدنزو ربما ( دیهلا ) عافترا ق طسعا۱.اذآ ماتسلا دینما

 هدننزو بولسآ ( دوهمالا ) ردندابن ءاعما هدننزو رفعح ( ددهم ) رونلوا قالطا

 صو رق



 هر

 كليا عاج و منت و شاعا ذا شيع معان ق لج زا دقم لاش رد هن شاتو قوا ا

 رووا قالطا هعبش كزانو هزات ورت دغمو اهعماج اذا هت راج دغم لاق  ردهتسانعم

 لاق رود ه هود زانقط يع ولط هنناو عن یا دغم نصعغو تابسو شدع لا

 عقاو هدننل آ كنمق تو زون د هتیش نوزواو یریا اقلطمو مل زاب یا دغم رعب

 دقم لاقی " ردهنسبانعم قملوب نوح كج لیق ضایب هنیر ق رالیق ثانضوم هرغ
 ردیما ىد كرجش مان تضنن دغم و طعب یتح هفتا اذا سرفلا نم ةرفلا عضوم

 هناحش دایو یدل وا نایب هدنشهدام هک ردیسا كتاب یرلک دید حافلو روید هب هغوغ دوی و

 هاب شک كنه ره ( .داغمالا ) ردب دآ هويه رب هيس هرایخو ردزباج هد هلند هدول روند

 برمشلا نم رتک ۱ اذا لحرلا هغما لاق رد هنسانعم تكمحا قوح كم ورم

 هدښ زو نادیم ( نادغم ) هتعضرا اذا یصلا تدغما لاق ردهنسانعم كسرماو

 ( یدقاآ ) یدللوا نایب هدنسهدام هک متن زدیمسا قورعم رهش هک ردتعل هدنظفل دادغب

 ماش رولوا لوم«ندلاب هک ردیدآ بارمش هنوکرب هلفیفت كلادو ن كفافو كم
 ردهللاد د دشت یعما فرو رم ةيرقاريز ردلکد بوی هب 4 رق ماندقم عقاو هدن زاید

 زد شا تدنس هباروا یشات ندو یرهوح قدنلوا کد هدنسهدام ددو رک دن

 "1 دکلا ۱ رد هفو زعم تلا نب هب دقم تکان رد دآ 5 عور داف تلدک ( ٌدردقلا (

 ناکا دکم لاش زد هنسانعم قلوا میم هد رب رب هدننزو د وعق ) دوکلاو ۱ هدنن زو رقع

 یدوسس هلغمازوا ىنابلا ثدم كيدقانو هب ماقا اذا لوالا بالا نم ادوکم و ادم
 ( دوکلا) دهعلا لوط نم ال صقن اذا قلا تدکم لاق رد هتسانعم تلشک |

 تن اذا د ء دف ار لاق رونبد هبهقات نالوا را رق رز و ماد یدوس هدنبزو رویص

 .هدن زو نا ) ہادک لا ( ردن دن رهط و اغا كن وغل تيل ال لوق د وخان نالا هل

 ةرشکیا ةدک امو .ادکم قاب لاقت روند هتەقا نالوا قوخ یدوس ( ةدکالا و )
 یا دک ام ءام لاقب رونلوا قالطا هثیش یماد نایلوا عطقنم الصا ( دک اما ) نیللا"

 زا مک كيم ( دکلا ): زدهدلن رپ هدتسسلدنا هدننزو هنابح ( هداکم]) عطقنيال عاد

 یدیشوا رکذ هک ردیعج كدوکم های كيم ( دکلا ) یک طشم روید هغارط
 :روللوا .قالطا هر هی كنسهقآ تید نالق دد هو بیلاسا ( دی. اما ۰

 قعازوا بوکح "یهنسن رب هایوکس كمالو نع كم ( دللا )ردي رقم دوکمآ

 رد هنسانعم دیلماو د ولهادام و هدم اذا لوالا بابل نم ادلم شا دلم لاقت رد هنسانعم

 یتسلوقم نابت« و نیشم هدنزو لیعفت (دیلقلا ) روتید ب یاباپ لوغو رکذیساک
 لیت حف ( دلا ( هی سهاذا اد مدالا دلم لاق ردهتسانعم قتشمو هراز هوم 1

 هنسفناص هتوا یرب كلام هزاث و ردهنسانعم كلهزات و كيتيكي هلناحف ( تادللاو )



 ف أ و

 ل سس تک

 ےک س
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 را

 ۱ ةبطر لاق روند هیام ر هزات ورب هدرا وب هد زو هنکشم ( ةدمنااو ) 4اھ( ةدمملأ )

 هدااعم یلوا یکپا هلا دعم ,دنازو لاعتفا ( داعتمالا ) ةيرط یا ةدفتأو ةدعم

 هلك ( ةدماا ) ةعمس هذج ادا هدهتما لاشو هلتخا اذا هدعتما لاقن ندفدارم
 هراس رغب ماعط ناو الکا هدندب فوج هدننزو هدعر هبرسدک كهم ( هدملاو) هد زو
 فافخاو فاللثا ردف رظظ نانلوا رییعت قسسروف هک روئبد هر ینیدراو مدقم ندا
 یراهجرول وا رعت ناشاط هئالوا هدنم-ف شوف رد هد رعمیمهنکشا ۵ رلا ووح یحاص
 بد وا رهان هدننزو بنص رولک دم و ر د یپسنح مج هک هدنزو فک رولک دعما

 عضوم یهو هلدعمو هئدعم کششا لاقب رد ذوخام ندنسانعم داف دوخ اب ندساتعم
 ( دوعملا ) یافخالاو فالظالل شرکلا ةل مع ال وهو ءاعمالا ىلا هرادحما لبق ماعطلا

 ,انب ىلع لجرا دعم لاقب روید همدا نالوا زا منه یاعط هلفلوا دساف یسهدعم
 دم هللاد ددشن ( دهاا ) دومع وهف ماعطلا "یرتسن زف هدعم تب رد ادا لوهجتا

 رابع كروک هدهفراو هتسانعم یطب رونید هیراق و هاتف بنچ روید هنای هدنزو

 نلک یرهوا كيک ار هدنرلناب کیا كن او روند هنا نالوا هدنناب قلآ درب نالوا
 ۱ هس ) نادعملا ) ردیععا لربط ر عقاو دن آ یکزوک كاو روند هس ر ره درلرب

 هنب رلقلارآ یرلخاجن كنیم ولف رط یکیا هابرلشاب كنب رلک روک كنمسف تآ هایسهینپ
 هلیلیوأت بف رولوا ثنومو ر درک ذم ردیسا هلق كجوکرب دعم و روئوا قالطا
 ددع هک هنا( ءار نآ نم ریخ یدیعلاب عمسآ ] لثا هنو رونید یدعم هدنبست
 هتفایق كرلثآ هلبشت هنسهلق دعم هدننزو ج رحدن ( ددعغلا ) یدنلو| نایب هدنسهدام
 هنالوک امو تاسوبلم رنیلغو نیشخ پویلءا تبغر هب هام من هک رد ةتسانعم كم رنک

 ددع ناو فوم دعلا یزب ای زت اذا لجرلا ددعم لاق ردئرابع ندکلیا تعانق

 ضد رلا ددو لاق ردهنسانعم قلاغاص هتسخ ددعت و یدلیا ی ید دنس هدام

 .ذخا .اذا لوزهلا ددعم لاش ٠ ردهنسانعع قم وط زو هکمروم لوزهم و ارپ اذا

 رولوا فصو هدروف ندرکس بولب یدازوا نوزوا هدننزو ربنم ( دعا ) نمسناق
 ردذوخأم ندنسانعه هعرملاب بذخ و و ایذجو دعلا بدع یا دفع بد لاقل

 لاقب ردهنسانعم كما یتسان آ یروای هلیئوکس كەم نیغو یحف كيم ( دغلآ )
 رد هتسانعمقمروص هدرغآ هنن و اهعضرا ذآ ثلاثا بابلا نم ادغم هما لیصفلادغم
 قلوط هلا مش و مل بوروم ندب هلنتحف دقمو دغمو هصح اذا "یا دفع لا

 . رادغ قفاوم هجانم و الا و نمسا اذا ادغمو ادغم ندبلا دغم لاقب ردهنسانعم
 هیدن دغم لاق زد هنسانعم قلق هزا ور هلوارط و بانو بآ یدوحو تشیعمو

 . ردهتسانعم قلوا یحابص لابولای بونایوب هنن راسو تابلو همعن و ءاذغ اذا شیعلا
 هدافص و قوذ هلی و وشن هدکلرید شوخ و لأط اذا هریغو تابنلا دفم,لاقش

 قب



 و ادرس

 نام و د دا هسا :شاروا مکی كب ۲ ۳ دوست یک ضبقو ضبا |

 ادیدش ایل یولدق دیدج لبح اهدیج ف لعج ینعی [ دسم نم لبح اهدیج یف ]
 ی ولکنربد یاداو باصعاو یوقودوق یدوجو هدننزو دود ) دوسلا ( 1

 (داسملا) روند هدوسع هدنشوم قلا لودحم یادوس« لحر لاقب رولوا قالطا
 ندنښانغم لب دس دامو روند هول عرب کود هتساتمق هد

 نسحا یارعش هام نسجا نالف لاقن هنمو روناوا لاعتسا هنساتعم ماوق هلفصت ا
 هما ید یصلا دصم لاقب ردهتسانعم كما هم هدننزو دصق ( دنصاا ) ه رعش ماوق

 اذأ ةارلا دصم لاش رد هنسانعم كيا عاجو حضر اذا لوالا بابلانم ادصم

 كوكو هصماذا "یا دصم لاقل ردهنسانعم قمروص بولا عا ی هت رو اهعماج
 ردهنسانعم قلوا ددش قوغوصو دعر اذا باعسلا دم لاش رد هنسانعم كنروک ۱

 دندش یلیسا كاوه دصمو ردتغل EEE هدانعع وو دتشا اذا د ربلا دصم لاقت

 لیلذت یداوو دتشا اذا رطا دصم لاقب رولوا نددادضا هافاوا .هنسانعم قلوا
 یج روند هرباب ترکو دصمو هللد اذآ االف دصم لاق ردهنسانعم كلا ریتم و ۱

 هدنزوباعم ( داصناو »)لند تصل ) زین تایم ریو ناصر هدصما
 صوصح و روند هنر نالوا دبر فغا داو رود وات تاک

 هدول ردبدآ لحرر و ردینسآ یش رق كان هسک مان تذبح ن هو رددآ كغاط رب

 یسشح تدحو ءات روند هرومی هدننزو هرج( ةدصملا ) ردد راب ز هدلیمص كو

 كنهمعجم داض و یحف كيم ( دضلا ) :رطم یا ةدصم اشاضاام لوقت ردوحتا

 ( دضلا ) هدض اذا هتساردطم لا ردهنسانعم قمروا هاب هلکنکد هلیئوکس

 هدننزو دعس ( دعاآ ) دقح یادضم هل هبل یف لاق رد هنسانعم هک و دقح رلنیتص# ۱

 ادا الا بایلآنم ادعم "یشلادعم لاق ند هسا غم قماف ات نل ووشو
 اذا "یشنا دعم لاق رد هتسانعم تام روت بوکح هب و رب هلتعرس ی هنس رو ۳۳

 باصا اذا انالف دع؛لاقب ردهتسانعمقفقوطای قمروا هتسهدعم كمدآ رو ةعرس هبذح
 بهذ اذا ضرالاق دعم لاقب ردهنشانعم كا تحایسو رسو كمك هتسریو هلدعم

 هتسن رو هسهعآ اذا هک دعم لاقب زد هتسانعم یم یا یتا تار ا شید ۶
 هدنزو دوعت دوعمو دعم و دسف اذا "یشا دعم لاقت رد هنسانعم تارا ماند و

 هب بهذ اذا ادوعمو ادعم "یشلاب دعم لاق ردهنسانعم كليا بولا نهنیسنرب

 رونب دهغل بلق و ظل غ مف یادعم “یئ لاق رونید هثیس نالوا ظیلعو یربا دعمو |

 كاجو هدنورو .روبد هام رخ هزاب و روند هب۰ راس هزاب و ریو رنا یادعم دیو اتو :

 ترالا 4 دعم و ندنس هلسق یط كلام 9 دوم رددلاحر ءاعسا دعم و نوید جودا 2

 صخر یادعم درد بط ر لاقت رول وا عاببا هتک دعت دعم و ردندنسهلبق م
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 او 2 م ۲ ۷۷۶ رو  ۳ ۳۳۱لبع مال ضرام هد هماع درامو رد زاون و مفت یا درام ءا لاقب رود هب هتسن ۱۱

۱ 

TOT wr. 2ی  

 ردب دآ درايف هايس اکو هغر مدت رلح وا ی رووت نال یک نور كفو روم

 درامد ما قابا هدنساب ءا که ل ردم راد ۳ هدنساشسم لدناا هم ود و

 نامز هج ءاز نالوا هربغ کلم ردرلایمح نسح نیو مرنم هدیسیگیا هکر دراو
 هحو هلغاوا دیو و حاع راک ماعا بودا نایاب ی مادفا هدناب یر ربع ۲ شف

 مالک و ردشا؛ا تدوع هالاعرح و ساي كرەيد قلب الارع و درام د ء هزژوا روک دم

 هدنفح متفهو زب نالرا نو رپ ند رادننا ؛دهع ھفاوا لثم برم» دعب نم روپ

 هک روئید هلموک نالوا هدنوا نیجرکوک هدننژو ساطرق ( هارقنا ) روثوا داريا
 ربت ج رب هگهسرولوا قسننم هدنرزوا كس رب یرب یک هنانه*وف فو رعم رلط روع هد
 یجاغا ردنوک 2 رلیعفبافو درلرههکهدنزو ید رک (ید لا) لردیاقالطا دیرام رونلوا
 ردفل كنبردپ يفر هدننزو بارض ( دارم ) روید هفیرحم نوزوا یرکدید

 هدشنزو باح ( دارلا ) یدلوا بقلم هلا دامها بس ید رءو ونع یدیا ربا یا
 رولک دیرارم یی هنسانعم قنع رووا یالطا هنو هدسزو ناتک ( دا لاو )

 ردب ره« هلیا فورطاب باعا ردیدآ هفورعم ةعلقرب هدرع نیا ةریرج ( تودرام )
 تررمو نیدرام تیار و نود رام یبا لوقن رونپد نیدرام هد رج و بصن تلاع

 را دوس هدننزو ریما ) دب رثا ( ردهدرابز ا ندم الاح هر روا زم هلق ند رام

 درامكی هدننزو تیکس ( دیرلا ) رونید هدوس شاتاقوصو رونید هیامرخ شل دالصا
 هدننززو ریبز ( دیرم ) ةدارملا دیدش یادی لجر لاقب رونید همدآ نالوا دنعتمو
 دجخاودیم نی دعیرو دیرم نب لوالا دبعو لالدلادیرمو ردیدآ عوضومرب هدهتیدم
 تنالور ندنلاعا هبطرق هدبرغم ( هد رام ) رد رلئدحم هدننزو بارع کدام ی

 دنس (دنرم ) رد,دآ كالي بّمصر هدنب هدم هلا كوب ( ناد هی )ردا

 دادععصا هلا همت یاخ ( دادخ آلا ) ردهدلبرب هدايا ناج؛ رذآ هدشزو

 دادخ سما یشلا دخ سا لاق ردهنس-انعم قلوا كوکو قلاص هننر هدنزو

 لوق روید هقوغوص هایوکس كهمس یازو یعف كيم ( درا ) یخزتسا اذا
 ىف كيم ( دملا ) ردیمسا ع اج هنوکرب و ادرب یا ادم ماعلا اذه ی انیآرام

 هلتفاذآ لوالا پابلارم ادم لبلادنم لاق ردهنمانعم كکو بیا هلیوکس كتيسو |

 بآدا انا رملاق دم لاقت ردةنسانعم كتکبوروسهبعتو دج هبءزود رب هدلو و

 لوقیلع ندنفیلامرخو رونید هنکیاو هنقوا خ رج نالوا ندرومد هنیتحف ( دنا )
 روید هیا شلکو اقلطم شعلادنعو روتید هيا شلکون ندنغل درضش ما لقه

 كوه زولک دام یعج روند ها نالوا شاروا بولیکوب نیتمو مکحم دوخای و"
 ردمسالنتخف دمو ردصم دم هروک هنناب هدراه تكفلوم رولک دانهاو راک

 دو

1 
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 هګ دم ردهوهذو رارید رایدلک هد رله در مش ۵ نالف الشم ردنودبرع ی كدب ره

 لوالاتابلا نفاد "یثلا درم لاق زدهتسناعم نایک هدنزو ۸( ۱۱ فطد
 ات القد رم لاقت رد هنسانعم لا قرخو كته یتسومانو ضع كمدآربو هعطق اذا

 تعط و یوخو كلبا نامدا ماودلا لع هیهنسنر دورمو دمو هض ع قرعاذا

 نرم اذا ادورم و ادم کا لع دم لاش رد هشام یف شراب 9۱ بول
 لاش ردهنسانعم قفشعو هلغتلازآ یدوس بوما یتسهم كنسانا قحوحو رقشساو

 رد هنسانعم قثلصا هب وص نوعا قعشم و یعاو هس اذا هما 12 یصلا دره

 لوقلع روند هنشع هزاب كنحاغا لاوسهدمو نىل یتح هام اذا را درم لاق

 اذآ | د "دبادلا دص لاقت رد هم سانعف تكمروس ك یراوط دضو روند هنس هت

 یکه لبا قیر یرلکدند ردنک ییعب هللا یدرم یجکو یعقیاقو اددش اهقاس
 0 اذا ةنيفسلا حالما دره لاقي ردهنسانعم ققافهتوا ندرانک اي ندیغص یتیاقو

 یکه نیبآ یس رهح نکل جوا هیلر نیب زوده هدننزو رسا ( درهالا ) ید رلاب

 ینیدلوا عوضوم هدرحت یسهدام درم رونید هناوجور هداس نالوا فاص ندطغ
 (a دن تین هب راش رطدق ناک اذا درما باش لاق یدنلوا رک ذ
 مالغلا درم لاقب ردهنسانعم قنوا درما نالغوا هلی كيم ( ةدورملاو ) هلنیتحف
 ردهنسانعمكلءا تفوادم هناک ا د مودا راض اذا عبارلا بابلانم ةدومو ادم

 ناوحربهدننزو لعفت ( درقلا ) رک ذیساک د رلالکا لع مواد ادا لح رلادرم لاق

 ب اذا مالغلا درم لاقب ردهنسانعم كلک یاقص هرکص ندقدلاق دما نامز لغ
 لا هتمو ردهنسانعم قلوا هرزوا رایکتساو دانغو نایغطو وتعو یصلا 3 انامز

 قالطا هلاسم وق لوش هدننزو ءارح ( ءادرلا )* رک ذیساک قلبالا عو درام در *

 قلموق صوصح رب هدنبارب رعه ةدلب ءادمو هلوا مروت توا الدا ۸۵ روثلوا
 یا ءادرم ةأرما لاقب روتلوا قالطا هنوناخ نالوا زق لیق هدنخساق الصاو ردیدا
 ه دح وم ءاب نالوا ےک ردطلغ قرد تا ها هیقوف ءا هداروب اهل تبشاال

 قالطا هحاغا نالوا یراع ندقاربب ءادمو ردهنسانعم بک لارا هکردقلوا ا

 كفلا رد هب رقرب هدنساضق سلبانو ءادرمو املع قروال یا ءادرم ةر لاق روثلوا

 ) درملا ) رد هن قوت دیتا 4 را لیس هی رصد ) ءاد )رد هدزابز هد هاب سصق

 اد رک ءاسل ادم لاق ردهتسانعم كلنا ساماو زود ی هک ایق ن نیلا یانب هدنن ژ و لیعش

 یانو 9 یا ٌدیالا 1 رب را و نم د رم سد 1 2 هل و هنم و هاوسو دیلما اذا

 درج و ءاعسلا یلا عی لوطم یا درع ءانب لاقب هنم و ردهنسانعم قیا تكسکو

 دارع وا دن رک مات دم لاق ردهنسانعم قا ر هنیح رکو که دننزو راک دب دارعو 1

 كسکو و یدلوا رک ذ هک هتنارونبد هب یعاطو یناع ) د رالا ( دارقلا اهل لع اا !



 ی هک ار و2 ۹

 اناج لها یا و قارع لها لوا لوق 4رید حرا برم ک بم رولک دادم
 یی رایدید رد دب ون یک دادم هدنن وف هلاک دادم اناس“ رسم و یه ا ردیل و
 رد ءد ریدقت نرو وا لیک رایع ةرثکلا ق ابتزاوام ردق ردم دم نالوا کز
 ( دنا )رد هب انک ندن شک هلبثهج لک " کرد هک ید ثاومعا دادم قاناس و

 را نددادنماودم تولوا ۱دناکم دل رکوندنامز 1 رک رد هنسانعم ماجتا و تا هی كم

 ههرب روید هرادقهر نديامزو ةباغ یا ةدم شرالاو مالا هذهل لاق رد دوخام

 نالا ةرزوا ق ندتب هود هدم و رهدنا نم ههر یا ةدمهدنه تا لوش ۲! هاف

 : روید هنیریا نالوا ثداح ندهرای ہیک كم ( ةدلا ) روند هبکم مژایرپ
ٍ 

ٍِ 

 بولسا ( دودمالا ) رونید دیدص هنقیفر هکه نوصکیدوس هلغل وا ظیلش هنسانعم

 دودما 4 لاقب : روذوا دایتعا یدازوا نوزوا هکردهتسانعم تداعو بأد هدننزو
 یدس روید هنیرلشرا كکلبیا قجشوفوط زب هدننزو هنسا ( ةدمالا ) ةداع یا نسح

 یر ک دعا رابع رانی ۵ )ههلوس و ليس ەن و ت ردیعج كرادم | رهاظ هنساتعم

 یاب یکی كزب هدنفرط ییا كهاکتسد هدقدلشب هفموقوط ییا هکر وی هب هنین
 رونید هیوص یقاروح هدن زو ناتفا نبك ( نادمالا ) ردنرابع .ندل ۲ نانوط
 كع الیلق هدانععو روند ةنسیدننص وص ناقح پو ربص ندریو هنسانعم 2 ءام
 قارود دوب هل د دشن تالادویمک كيم ( نادملا ) ردتفل هل فیفحم كاادو یدیدشت

 هبهنمن ینیدلوادیزم هکرونید ههدایز لوګ ( ةداما ) هنسأنعم باروش رونید هیوص
 هب هلصتم | ةدای لا یهو "یشلا ةدابلاق روت وا رعبعت هام هدي رو هدیسراف هلوالصتم

 بره اذا لحرادم دم لاش ردهنسانعم جاق بوقروق هدنزو هلاز ( ةدمدلا )

 تثتمو مدقق هدنایغطو ونع هليحف كم ( ةدارلاو) ةلیعض كرليم ( ةدورلاو دو را )
 ج ورخ ندنسهلح یهابخاو فنص نالوا فص» هلایغطو وتع لوق ىلع قوا
 هک ردهنسانعم قلوا غلاب هنلاکو تیاغ كايصعو دانعو نایغطو وتع هليا زایتماو
 ةدارم و ةدورم و ادویم دعو لجرلا درم لاقب رولوا زاتعو درفتم ةاغطلا نيب
 لج نم جی ری اهب ىلا ةياغلا غلب وا اتع و مدقا اذا سما و لوالا بابلا نم
 هثتسانعم دیرجشو درج هداموب هروک هنناپ هدراصب كفلّوم فنصلا كلذ هیلعام

 هرورم» هک رد هتخاتعم قلوا یرعتم ندنارمخ سنج هدارم و دوم هلفلوا ع وضوم

 (درالا ) ردفرمصتم ید یسهغیض درم ندنو نوعا هفلابمو ردمزلتسم یضحک
Jجلد رام رد راعاف مسا ندرلت  هدننزو دنعتم (د رقفاو ) هدننزو ربا ( دراو  

 کرد مرم یک ءافنح رواک ءادم يح كدیرعو یک هبتکو بناک رولک هدر

 شعب ردنزابع ندر لاسو بلاط نالوا هدارا بحاص هک هنیرادیرم قرط خام
 ردیعج كدرام هرزوا زوک ذم هجو هدر ارز رداطخ یرلرمسیعت هد كماوع
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 هنوارط بو رویوص هنجاغا هشيمیراکدید حفرعو ةدلا هیف تلصح اذا ح را دما
 دادتمالا ) ءالا هيف یرجاذا عفرعلا دما لاق ردندصیاصخ هکردهتسانعم قش (

 لبطادم لاقي : رد هنسانعم قعازوا بولیکح هنسنرب ردعواطم هدن زو لاعتفا

 لاش : ردهنسانعم قلا بكرم ندتیود یخدوب یک دم ( دادتسالا ) دتماف لرطابو

 كقسيا تیاثع و ددم ندمدآ رب وادادلا ام ذسخا اذآ ةاودلإ نم بناکلا دقسا
 هدننزو لیعفت ( دیدقنا ) ددلا دنم اوبلط اذا ریمالا اودقسا لاق رد هتسسانعم

 ردهنسانعمدیدع هدننزو لعش ( ددقلا ) ردهنسانعمكمردنوس بوکس كم ییهنسنرپ

 (ةداا ) ددقف هددم لاقش رولوا عواطف ددعو هدم نعم هدد۶ و لبطا ددم لاقب

 كهردنوسبوکح یهنسنرب هدرلنو هدننزو لاتق ( دادلاو ) ءدنن زوهلعافملصالای

 هدعوو ند هکر د هتسانحم هطام هداعو ددقف ادادمو ةدام "یا دام لاق ردهتساننعم

 هدننزو ما ( دیدلا ) هلطام ادا هدا هدام لاش ردنزابع ندفمازوا یتسهلوقم

 قالطا هثیش نوزوا و دودع یا دیدم "یش لاقب رونید هبدتس شغوس ,بوطیکحم
  2نویضورغ دیدم و هات روک ادم ی لنوط يا دم

 :ایسسا ردلیوط لوا رحم ردیسآ درع یصکیا ندهیضو رع را هدنحالطصا

 هب وص هک ردیدآ فلعرپ صوصحم هیءهود دیدمو رد هیس ثعاب لوط كنیدانوا و
 تم وه وب هدنب رق دکم ددمو رارروحا هبهود بوردش راق هپ را ای صوص دوج اي نوا |

 ت هما ضراع هلیسهین هنس ( ناد دملا ) هتسانعم فلع روید هنعراوطو ردن دا

 قجهزای وزای هلبرسک كيم ( دادلا ) رونلوا قالطا هغاط ییا عقاو ات

 هنسک ات كغارح و هتسانعم نقر روند هب ه رب وک و هب قشفو یک شنل نون دآ هک ح

 روند هکنرواو روند هغای یسهلوقم ناغل رم و یعاپ نوش ز نالا راادمو ددم

 بولسا و هق رطو دحاو لاثم لع یا دحاو دادم ىلع اذه لاش ةنساتعم لات.

 دادمو ةدحاو هش رط لع یا دحاو دادم لع ممویاونب لاق رد هنسانعح هرو و

  ردقجهلوا یش نالوا ناوارف بولاغوج هنسنرب هلیسودنک هکروهتسانه» دل هباع
 اإ ةبللا رانا اه دم یا [ لا ایه دادم ناباربم ضوطا ین ] ثیدخا! هو
 ا (دندلا لودیدا قورعم بعلرپ هده ب رعلافطا هدن زو سل باک ( سیف 3۶ ))

 هتسانعم لیح روند هغلموق نوزواو هنسانعم رب رونبد هغم را هدنزو بغیغ

 ناغص *یث لطر ییا هلیض كيم ( دلا ) ردنلیا هبط یتسهخث لب جراش
 يار لعو ردناغفص هنسن یرادقم لطر ثلثو لطررب لوق لع ردي: كك وا 1
 نسیکیا هکردترابع ندنرادقم یسولط كنجوآ ییا تسآرب نالوا مسبا لدتعم |

 . قفاومو میخ و مدتبا هبرجم هنوکو نو ردیا بامینسا هدقدردل وط پونآ زوا ندرپ
 هدننزو هغ رولک هددمو رواک, دادما ی رد هیس ثعاف ییدشوا دیدمو مدل و



۱ 

 رد هنسأنعم قلوا ادب ن ر ر یک و دم یر ورق ةدم هاطعا ۳ بتاکنا دنا لاقت لب |[

 دنر prt فم رک ها هدر 57 كللوم ER لیس 4د دشن 1

 هد رلب ردم یو هد رلبعا بسانم کا هدمب رده وط وم هدسانعف 1 بوکج

 نیوصلیس هک ردا یەک لوس هدارو هروک های ثكحابصمو یدنلوا لابعتسا
 بابلا نمادم ما دم لاش رولوا ید ردسم هح رک رولک دود یی راک د

 ردنرابف ندفلرا یلثوف ابق نوک هکردهتسانعم راب ع افترا دمو لاش اذا لوالا

 یاثعم راددوسم هیاونع هعافنرا وهو رابنلا دن هتیا هدساسا که ردمما ویو
 زدهنسا/عم ی1ا تکه یب دادم ندوب د باک دم و رد روک ذم اس رق یردصم

 2 رغ و ةبانكلل رفلاب ادادم ايم ذخا اذا ةاودلا نم بناکلا دم لاش یک

 لاش ردیلب افم رزم هکر د هنسانعم قلوا نقشاط بولاغوح یوص دره دوناب

 سپ دولوا شردوسس بودازوا ییوص کوک هژام رک اذا لاو رضلا دم
 لاقب ردهنسانعم كمەشود و قعاپ یهننن رو ردیمزال یانعم روک زم ریش

 بوردلاف یزوک هثیذرب و اهطسب یا شدالا هللادم لاقبو ةطب اذا ؛یشا دع
 هرمدپ عا اذا هيلا ه ظن دم لاقن ردهنسانعم كليا رظن هعفص 4تغر و تقد
 ردنرابع ندقءازوا ینتفو هکر د هتساتعم كارو تلوم هدف هنسن رب هیکرو هيلا

 عو ضوم یانعم هکردهنمانعم كمردنوسبوکح ییهنسنربو هلهنا اذا نوبدلا دم لاقب
 ردهنسانعد قاوا قاشوف ابق نوکو هلطمو هذح اذا هب دمو ؛یشلادم لاقب رده

 رد هنسانعع قلوا ردیاب و رای و كلبا مدراپ همدآ و عطر | ادا رابلا دم لاش

Eمهل راص اذا موقلا دیز دم لاقب رولوا شماژوآ یساقب و تای كن  
 چرا زوک ن ردنا هدزمال رد سعپلا یدم دارم کرام هنسانعف یدم دهوا ددم

 ك ەروجتا دیدم هیهود و هادم یا مصبلا دم ردق هنبب و ینیب لوقت رونلوا رییعت هلا
 هربرک یعب دادم دالر و رک ذیس اک ادیدم اهاقس ادا لبالا دع لا :ردهتساتعم
 لعج اذا ضرالا دم لاق. ردا تاربا توق بالر هکردهتسانعم كکود قشق و
 هدیننخ هنسنرب ههدآر ید و هلک كره ( دادمالا ) ايق سم یا دادم ایف
 رخأت یتسهدعو تیهنننرب و هما اذا انالف دما لاقي ردهنتتسانعم تمریو تلهم
 دک یزبغ مدآرب هیسکریو هرخا اذا هجا دما لاق ردهتساتعن قعازوا پودا

 هرمغ ةعابحم مهمصن اذا دنا نالف دما لاقبا ردهنسانعم كلبا مدراب هللا نییعت

 لاقب ردهتسانعم هناغاو هیاعاو هاطعا اذا لاج هدما لاقت ردهنسانعم كمروو

 ۱ یمهدامدادماو هدهو رگمو رش یسەدام دم نالوا ندیالثهدندنع راضعب هیاغا اذا هدما

 مهانددماو ادم پاذعلا نم هلدعو ] یلاعت هلوق هنمو رولوا لابعتسا هدیویعو رخ
 | رد هنشاتعم تمریو بک قلعز زای رب ھل بت دادما و [ نوهتشیام مو دهک اش

 دما



۱۹ 

 رووا قالطا هپ هنس قوح دجامو رد دسماخ باب دیجمو ندلوا پاپ دام رونید
 . قالطا همدآ مرڪ بحاصو برمشم زانو ووو رثک یا دحام "یش لاش |[ .

 دیو ردیعا كاحررپ دحامو حس ق قاخا نسح یادحام لجر لاقب رووا ۱
 یادی لجر لاقب .رولوا قالطا همد ا لاعفلا فیش و م رکو ردهنسانعم یاعو

 ندنو ر عشا دعم نب ةديح نب دیو لاعفلا فرشلاو مر کلا كلذکو لاع عیفد
 هدننزو لیعش ( دیععتلا و ۱ هل حس كه ریه )د داغ : رد یا GE نطد رب

Eهدجا لاش  .زولوا رعت یلولوا کود سا تا او میظعت هدنقح  
 ردهنسانعم كمر و هریثک ةيطع و هيلع ناو همظع اذا اديس و اداجا هدمو

 هباعرم قوح یریاچ یک هود داماو ١ E هدحم و ءاطعلا نالف دا لاق

 تدحا لاق رد هنسانعم قمالتوا تب رد 4۸4 وط ند واچ ھا لوق لع قما غوا

 یهود دیعک و دااو عیشلا نه اب رق لطان م تلانو | ربنک عرف تعق و اذا لبالا

 كمریو فلع یسولط قصن كننراق دوخاب یسولط یراق لوق لع قمرو وط
 یش ادا اهدجو لبالا دما لاش " زولوا ریبعت قمرووط یراب 8 رده
 درب یدنک مدآ رب هدننزو لعافت (دحاغلا ) ارنطب فضنوا امنطب "لم اهفلعوا

 هد رکذ اذا لح را دحاع لاقت رد هنشانعم قفل رفط N بودا دا یفرشو

 لاق رد هنسانعم كلتا رخاش هابتهح قفرشو دم هنر یرب زدی هڪ و

 نددلعافم هایرسسک كيم ( داجلا ) مهدسج اورهظا و اورخاش اذا موقلا شا

 لاق ردنرابع ندق راي هلتهح تداج ۸ رونلوا لابعتسا هددیلاغم تاب زدردصم

 لینوکس كيجو ىف كم ( دعلا ) هبلغ یا هد دحلاب هضراع اذا اداجم هدجام

 ناوا رف یغالتوا یمسق هود یک دیو داما هدرنو هدنزو دوعق ( دوهاو )

 تدجم لاق  ردهنتسانعم قازا بيرق هغم وط ندزیاب هزا دوخای كعشود هرب
 لا نم تالاب وا ا نیعق ق تعفو اذا لوالا تابلا نه ادومو اږ لبالا

 قصندوخ ای یسولط نراق لوق لع قمرو وط نیک یک رک -یهودو عیشلا نم اس زف

 اهعیسآ اذا لبالا E لاقت ردقن زوو یزاب رد هنسانعم قمدو وط یسولط

 ( ناودجم ( ردن دا لحرر هدننزو ربد ز ۱ لر ( اربط فصن وا اط لم اعنلع وا
۳ 

 ار اتم هاب سک و یف كچ”: ( نودج ) رد هب رق هدنتشاضق فست هدننزو ناو رپ

 قلوا ناوارف ( داعمتسالا ) ردهیصقرپ هدنع ( دخاموذ ) رد هبرقزب هدنساضف
 شکتسا یا * رافعلاو خ ربا دععتساو زاد رش لک یف * لالا هنمو ردهنسانعم

 ةدحاموا ) رولوا ترض هدنض رعم لی هرزوا رکید ضعب یهنتسن ضعب زانا نم 1

 تنوعهو ددم لینوکس كب همعج یاخو یتخف تيم ( ةدحما ) ردندیهب قطا

 كلاد و یعف كيم (دلا ) هشوعم یا هندحم ىلا جات وه لاقب رد هنتسانعم



 س تموم ا یی حس

 ف OT ر چ 0 بت

 ِ 9 ۳6م ےک ۱

 ی ینوارطو باتو wu تاب اور Ra دمو یف كيم ( دانا )
 رولو تروص هدنبآ ناب ثلاحو هکر دهنسانعم قلش ,dl یک ناوج ی مر :

 نالو منو و الا هیف یرجو یورو "رها اذ ۱ ثلاثا باپلایم دام تابلا دأم لاش

 روند ید دو رواد ا هرزوا روک ذم فصوو همذآ ندب ك زا هزاتور دامو

 لو و روش وا قالطا هلی كزابو مر انذطمو رولوا ردصااپ فصو ی+ کد یساک

 ( دامالا ) هبلبا حذرت هدنزوب ۵ رب لوا ند مایف ل دهم رود هنس د رص وص

 اذا تالا یرا دأما لاش رد هنسانعم كلنا باو بار یاب : 4بمک كم

nهلام نوک لواو همدآ ندب زا و هژایور یدو ةا زو ر ۱ و ) هرهلا ( ادام  

 هدوبو دۆ كالذک هدام هدنن وم سف ما یا دوع ودأم نسفو لجر لاق روید

۳۳۹ 

 كابا بک هدننزو لاعتفا ( دام الا ۱ ردپدآ مضومرب دواب یی وفرب دوو روند

 مرو هزانورت یخدؤب هدننزو دیم ( دیشلا ) هبسک اذا ارمخ داتما لاقي ردهتسانعم
 هدنساضف :ارمس هدنزول رغه ( دیأم ) عا یادیئم "یش لاقب رونید هیهنسن زانو
 رد هنسانعم قاوا م قم هدرب رب هد زو دوعت هللا هیقوف یاب ( دوششا ) ردیدا هدلب ر

 كن هالثم یاو یحف ی ها ) ماقا اذا لوالا بابلا نم اوتم ناکلاب دتم لا
 هلا رظن هنفرط ننشد كر هنس ندنرلفلارآ بونل رک هدنفلارآ رایفو رلشاط هی وکس

 لوالاپابلا نمادشم ةراخحا نيب لجرلا دثم لاق ردهنسانعم كليا قلئایدید هنموق

 روک ذم فصو یدآرب و موق ابر و دعلا ىلا اهلالخ نم هنیعب رظنو ريتا اذا
 ل زام ( دن الا ( ادا هتلعح اذا انالف تدثم لوقت ردهنسانعم قلگ ناپدید هرزوا

 مرکلا و فرمشلا لی : لوكس كيجو ىحف كيم ( دما ) روند هنایدید هدیزو

 هلقل ول وا ندنو ردعسا هکرونید هخاوا لتا هتلالحو م م کو فرو ناش مدآرب یی

 رکوفرمش هدنیسن ینعٍ رولوا ما هللا دادجاو آق ادم لوق ىلع روئوا ريبعت

 (یڅکندنا هد.هاسل هددسادنفمش ابامز یدک ردق ره لوا فصو هفدآ نالوا

 مدآ رب الثم ردم اق هلیساباو لوصا ةصاخ ضعبلا دنع و رونلوا ريبعت هلکلءداژ
 فصو همدا لوا دج هملوا فرمشم یساباو لوصا نکل بویاوا دنفمش هدننامز

 هدر اسب كفلوم رولوا رو لع رو هبا دنفمخ ید یدنک هنامز ف رکا رولوا

 ردت رابعندنضا وب هدعساو یاعم هکر دذوخ ام ندلب ادجم ین آیرکذ دج هد انعموپم ر وکه ننابپ
 ۱ ردصم هداج و دم و یدنلوا لامعتسا هنسانعم تلالح و مرک هعس هلتسانم ون سپ

 بابلانم ةدامو ادم دمو لج زا دحج لاق: هنسانعم قلوا دج لها مدآرب رولوا

 رکذیساک رولک هنسانعم دوج دجمو دیو دجام وهف ادجام ناکاذا سماخاو لوالا

7 COTE LAER E ETRE 
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 ۷ د 1 ا

 همدآرپ لتنکسمو لذ هدشنزو دج (.دللا ) اضعب هضم مززاذآ یفلا ادکلت 3 ۳
 هزویو لذلاب هل عضاو اذا یناثا بابلانم ادا هدمل لاقب ردهنسانعم كلا ۱

 (ناد )ردن ولقم هر و که نایب تح راس هم دل ییعع دم لاق رد هتسانعم قمروآ

 1۳9 نم لوس هدنن زو ) دو الا ۳ روید همدآ لیلدو راوخ هدنزو نارکس

 هننامرفورما كنهسکربو بويا لړم هنفرط تیئاقحو لدع اعطق هکرونید هب یعاطو
 رولکداولا یج ضال داقنب ENOTES ایعال یادولا لحر لاش هوا .ابا دایشا

 دولا لجر لاقب هلوا زايا ورفرسو تعاطا هیسکرب هکرونید همدآ دیدسش لوشو
 دولا هک کز ما و ) د وللا ) روند هوب درو نلاقدولاو سال داقنیال ناک اذا

 نديرابغ ندقلوا ا دایقنا ياع فو ليم هفاصتاو لدع الصا ردا اأ
 كاب لو هدننزو دهم ( دهللا ) دولا ناك اذا عیارلا بابلا نم ادول لجرلا دول لاقت

 هلقنا اذا ثلاثلا بابلا نمادهل لج ا هدهل 0 دهنسانعم قعصب یتلماح هعلوا غا
 لاق رد هن ساعد كا نو زو راز هلکلا باعتا 0 هنبرزوا ك ییهادو

 لاش 1 هنسانعم قمالی لوق لع كم یی هنسنرب و ام رحاو اهدهح اذا هتاددهل

 لوق لع قمردشقاف هوایشاب ندنراقحو لذ یهسکرب و هی وا هلک | اذا یملا دهل

 یمردشقص هلا لا یتسهدوک دوخای قمروا هنیرلبید كني / كني ر هم
 ۱ لوصا و هند لوصا یف هب رض وا ذل دعفد هعفد اذا اله دهل لاش. ر تمام

 ٠ هلسس هداخ یسهلوقم هعصب كوو همدص شک لنیسف هوددهلو و ةف

 نالوا هدنغلارآ یزوما هلبیای كراوط هکردیعسا مزوربو رونید هغالتح نالوا ضراع
 رولا شضرام هد زلط و هډ رقاب اشنا هکردیدا تلف ز و رولوا وا
 رونید هسک ریقحو زجاع مارب هشیارب الصاو نادانو لیقثو یک قاةشناو جا را
 , كنب هم دوخاب ققاق هوا یشان ندنلد یدارب ی دهل دزو لیعفت ( دیهلتلا )

 ۱ ی هدهل لاق زد هنتسانعم قبفص ها لا دوخاب قروآ هن رلسب د كن رک روکو

 رلط اذا هدهلا لاش رد هنسانعم كليا روحو ۳ هل رم گهر ھ ( دال الا ( هده

 بوکوح هب هنس رب و هن یر زا ادا هب دهل | لاق ا هر ایچ كلبا ردتحش و ه زامب و

 . لادحو لاتفو املا لفاثت اذا ضرالا لا د هلا لاش ردهتسانعم یب هلیغلرعا

 قو قرهلوا رڪ رش هنیصح یرخا توت وط یر كمدآ ییا نالوا هرزوا ۱

 اذا نالقب دهلا لاش زد رابع ند هلو ام یرکید 3 (A هن ر کا

 هج“ وك هدننزو هديصع (ةديهللا ) هللاقب هيلع رخالا لخو نل رلادحا كيسا

 ( ذاهللا) ةوجرلا ةديصعلا ىا-ةديهللا اعطا لوقت روند هنشآ جالو شفلاج
 رد هتسانعم * یش هدننزو باس ) د ایللا ۱ هنسانعمقا و روند هغ رقحا هدنزو تبار

 ( ملا لصف ) ردوا ريق و هد رالڅ هن وکو اشیا اد ال هل تک رام لوق
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  یادعلم لیسف لاقب رود هپ یدواپ راسو هنکغوک هود نالوا دلا رک هدنزو

 هدننزو روبز ( هودفللاو ) هبوكس كل همم نيغو یض كمال ( دهاا ) دللا رنک
 هدناخاد كزافوب دارم ۸۵رونید هزکما نالوا هدزاغوب هیرمک كمال ( دیدخللاو )
 قلوف لوق لع رولوا هدنفلارا دزاغو هانادحز ردنا نالوا ,دنفا رطا كاد كچ وک
 دوخاب رووا ریبعت ی-هم قلوف ردداز ندنسهدام كفلوق کروند هلاداوز هرحما
 هکر ولک د د افا و دافلا يج روند هبا نالوا واد ردق هزاغو هدنن اهم قاچ د

 هلآ نالوا هدنساهتم تكفشموپ هدنف رط تل آ كاوت دفل شهبادنع ردءهرزوا بیر

 ( دهالا ) ردق-هلوا ثا نالوا هدنفلارا كنغدم و لوف نسوا كنکک هک کروند

 لبالادفل لاقب ردهتسانعم كمر وتک ب وردنود هلو ییمود ناص ندلو هدننزو دعو
 برکح نوا قفل ضوط یناوف و قیرطلاو دسةنا ىلا اهدر اذا ثلاثا بایلایم ادفل

 قموقل 1 ندنشیا یدآرب و میقتسیا اهدم اذا هئذ ادفل لاقب ردهنسانعم كمردنوس

 رادنیک هدننزو دنعم ( دفلتلا ) هبح اذا هتحاحنع االف دغل لاقب ردهنسانعم
 ( داغلالاو ) هدننزو هلعافم ( ةدخاللا ) ظیفیادفلتم لح ر لاقب روند همدآ نطیمو

 ردهنسانعع قل آ هللا ینسیرمغ كنید نالوا یدوصقمو دارم هکر, هدنزو لاعتفا

 هدفلاو هدغال لا یک تم یدیربغ هنا هدتدنوص لا هثیش نالوا یدارم الثم
 یو بیدار لصالاناهفصا هدنزو هد ( هدخل ) هدیریام نود هدب لع ذا اذا
 دکل لاقب ردهنسانعم قلاف بوخباب هکلوریک هب هتسن رب هتف ( دکللا ) ردیمسا

 ردیبک یفرحم دکل هکل ارهااخ هب قصلو همزل اذا مبارلا بابلا نم ادکل حولا هيلع

 قغاف هوا لوق ىلع قمروا هلا لا هبهسکرب لرش كناکو ىحف كمال ( دکللا )
 (دکللا ) هعفد وا هدي هرمط اذا یناثثا بابلا نم ادکل هدکل لاقن رددنسانعم

 هلیل اتواه هد هع رولیکود ایا شعب هلکنآ RTE هیس هللا نواه هدننزو منم

 هسیسخ و مال لوش هدنزو رجا ( دکلالا ) رد نیبم هليا جاقوط هدجارت ضعو
 اا شعت تهج یشان ندنتما ین هلوا قصلم هنموق یک ربک هکروئلوا:قالطا
 هک او تود نالوا دازآ ندد ئاسو فداصم مو بودا لا هو

 ردیدآ لجدرپ هدننزو ناتک ( داکل ) هسوقب قصام یا دکلا لجر لاقب روتید
 ( دکالذآ ) ر یادکل لحر لاف روثد هیسکیوخ دو ليغ هدنزو فتک ( دکللا )

 وربکیغاقوب ینرلقایانکرروب هکرونید همدآ لیغاقوب یغایا لوش هلیسهینب لعاف مسا
 رذیدآ لجررب دک المو هلوا رولا وا ها یغافو هلکمرب و تیز بوردتکح
 هقنتعا اذا هدکلت لاقت ردهسانعم قلراص هننوب كمدارب هدنزو لع( دکلثا )

 نالف دکلت لاقب ردهنسانعم قلوازانقطو ظیلغ بوالتاق یا كنسهدوک كنهکریو
 رد هنسانعم قعشب ای بولوا مضنم هنضعب یسارجاضع كئيشربو رنک او هج ظلغ اذا
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 ولخ هدننزودترم ( دتل لا ) رووا قالطا هنویپ هلیسهینب لوعفم مسا (ددلنلا) ثیلثاذا
 دلم دنع هلام لاش رد خوام ندنسانعم قنع تفلت هکر رل عتسم هنسانعم قا فو

 تا ظا هلا نوح كمدآ نییرغآ یا یک .دیدل هدننزو روبص ( دودللا )دب یا

 دودل و یک حا روک هدل | ی و داود نانل وا قس و عضو هسایر "

 ال وا تومان دو رو :تداس هیزاغ و او هی مجو هنوکرب

 نادلوارک ذیرطدید دودل هدننزو دوعف (دودللاو ) هدننزو دم ( دالا ) روت د همدآ

 لوالا بابلانم (دودلو ا دل دودلل تا دل لاق - ردهتسانعم كليا برن یاد شآ

 ردهنسانعم كلی عضو اود ندننای رب هللا ینوخ هسا یزعا تهدار دلو ۶ اذا

 كليا تموصخ هلا هسکرب و دودللا هف ی دحاق بص اذا دیبالا االف دل لاشه :
 دو هسح ادا هدل لاق ردهنسانعم كليا سو هصحاذا مدل لاش ردهنساتعم

 روند لاو دلو زا توت یا اذل نالفاب تددل لوق ردهتسادعم قلوا هم وصخا

 كلبا عضو اود هرز وار ؟ ذد هخو هنسن آ ا یدو a رخسک تب هه 2۳ ( دادل الا ) ۱

 عضواود نالوا 3 ه را یرعآ (دودللا ) هدلیعع ادادنآ هدلالاش رد هنسانعم

 (دودللاو داللا ) دودلم وهف لوهصا ءان لع لجرا دل لاق روند دیسک شفتوا

 يخف كالو كره ( دل ال") رداعاف سا ندنسهک دل نالوا هنسانعم تعوصخ

 عدخالا لی ولف یا دا ربع لاق روند ههود نالوا نوزوا یر ربط كن وی

 هیابا ليم هنف رط فاصناو قح DB هک ر وتد ER دم وصطا دید درم” و دنعتمو

 یعب یادیدل دلا لصالا ىف هلیرمسک كمال رولک دادلو هيض كمال رولک دل ىج
 ءرکص هلوازریوخ هلکلحوک هفرطرب ینویب هکردمدآ نالوا دیدش یرلند ۶ دف
 هم وصلا دیدشب هدرلن و هتك ( ددنلیلاو ددنل الا ) یدنلوا لابعتسا ءو رقم رصد

 رونید هیدن نب زم هلی رلکچخ هدننزو هدیدع ( ةديدلا) روتید همدآ .دنعتمو سهم
 كن هسک مان دودبعن و رع خو كمالو رك كم ( دللا ) هنسانعم .ا هز هضور

 یسیع E ردیدآ ھه زر هدنساضف نیطساف هلی كمال ( دل ) ردیعمآ یھت

 ( دیدلتلا ۱ ردکچ هديا لتف هدنک ها یسویفكت 1 یوعلف لاجد مالسلا هیلع و امید لع

 هددل لاق .ردونسانوم كلا رمهشت ید ۳ سانلا نب هکر هدننزو دیدن

 یروک ذه ,اود نالوا عضو هنرعآ عب یدودل هدننزو لاعتفا ( دادنلالا ) ددن ینعع

 كلا لودعو ليم ندهنسنربو دودللا عاتبا اذا لج زلآ دلا لاقي ردهتسانعم قوب

 (دنللاو ) يخف كيسو كمال ( دسللا ) لامو غاز ادا هنع دلا لاق رو هنسانعم

 ردهتشانعم كما هلطاب ید وس نالوا هدنسهم كنسا ۲ یسروای ناویح هدننزو دصق

 اهعرض فام عضر اذا یناثلاو عیار پابلا نم دلو ادسل دلو هما لطلا دسا لاق

 رمنع ) AS A ادا هدساو EA لاق : رد هنتشانعم قدالي یاق و هلک

 ی سس متر حسی سس
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 ٠٠ ١ اأ كرف هدننزو دمج ( دنا ) روتید هتعاج و موق فم نابلرا رحرک ندنسهفلاط
 روید خیر هربف نابلوا ید رولک دوطو دالا ی روند هغبر, نلییوا هدنناپرپ

 عضو هتاورد كلآ یر کر دن و دز رط هوواف« دل هدب صع دالب ضع: الاح

 یننایرپ دل رمق رولوا ردصم داو رردبا بسا تمالع هلن ار بر ره هدرزواو

 یی: اذا لع اذا ثلاثا پابلانم ادل قلا دف لاقب هنسانعم قم راپ بو وا

 هب هنسن رب و هتفد اذآ تیلا دل لاقي رد هسا هك تلا یفدینیمو رلا سرت یم قشاذا

 دا دون هدننزو لوثمم ( روشملا ) لام اذا هیلا دل لاقي ردهنسامم كلبا ليم ١

 دوشو دحال راق لاشو ردندهباغ تافص وو رد رق نالوا ىس کرد

 ,رقلا دلا لاقی  ردهنساعم كلا دال مرمت هرمک كرمه ( دالالا ) دلو یا"
 ۳ ۶ لاماذا هلع دعا لاقب رددنسالغم كالا لودعو ليم ندهنسن رو ادخ هلع انا

۹ ۰ 

 غاز داطاو ردي داند و ق الطا رم 5 !اسلط اب بهذم ندیا لودع YU لدع و ےس

 وب>اییه م لای داخاو لداجو یراماذا لح ادعا لاقب رددنسانعم كليا لادحو

 لا ینیدل وا رومأم دارم ندداطا عفاو هد سوم هک هالا [ داطاب هيف درب یو [

 دوخا مسو و ول دوخاب هاب لارمشا اشاح .دوخاي كليا كر لدعو دصق ه6 كو ۳

 اوا هب ما (مف دصقل | : در یا مرطآق لح را دا لاش : :ردکلیا لالغ زاعتخا

 رازآ و ریقحش لریلیرسس رازوس لطاب همدآرب داطاو ماعطلا رکتحاوا رظوا هاب
 لامتفا ( داحلالا ) الطاب هیلغ لاقو هب یرزا اذا دب دلا لا ردهتسانعم كليا

 ( دوملنا ) لاماذا هیئا دهاا لاق  ردهنسانعم كلبا ليم هبهنسن رب یدو هدنیزو

 ءاروز یا دولل هکر لاقب رووا قالطاهب ییوفشلزاق یرکو یرک | هدننزوروبص
 كنغوبق ج اغا هکردیفدارمو هدننزو هنا هم كمال ( ةدانا ) دصقلا نع فلا

o 

 مک هني رب یر هدننزو هلع أةم ) :ءدحاللا ( رود هنس» راب تاو روند هنسوتا وص

 ایم" لک جوعا اذا االف نالف دحال لاق ردهتسانعم قلوا نورد کو رظن
 قجدنفص هلی سو روتد هناکم قجهثوا لب ایم ردناکم منا تی ار

 رونید هنیرلنای یکیا كوپ هج هبوا ندربقلوق قرهلوا هی هيف كمال ( ناديدللا )
 نادیدلو ننذالانود هرحعفص یا هقنع یددل لع ه منع لاقت : روند ددل هنیرب ره

 یعج  ردیسبیف دی ییا كناج یداولا یدیدل ل رونل وا قالطا هناح کیا دي

 رول وا یالطا هباود نالوا عضو هان ایرب كل رغآ ا ىاوخ ددل و نیا

 ددرب هدننزو لعفت ( ددلتلا ) ردیدآ وصرپ هدندرو دساونب دیدن و یک دودل
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 لچرلا ددلت لاق ردهنسانعم ققاب بوریوح نوی هلوص هغاص ۍشا ندن محو

 لجرلاددلت .لاقت ردهتسانعمقلاق بونلکا هدربرب و ادلبتمرم و الامم وانی تفتلا اذا

 ا
 : مار یا عق اکرم
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 ی نالف لاق هنمو رد هنسانعم صوصخ ونلاشو سا ها رك كمال ( دیلا )

 همش ود یرک دتنا رمیعت هک الغ هکر دیس ۳ فو رعم طاسد دبل و هيف دد رند ناک اذا

 هدندالب لیده ) دبا وذ | رولوامضو هنحا كنم را تا هکر وند هب وتاکنو ردقح هلوا

 رربد 2 هدیسرذ هنسانعم شف وص روت د هک و کف ( دیللا ( ردب دآ یورو ره

 التما هلکعا لکا قوح یوا ی رک اىد یرکنک تشا ۱۷ هود رول وا ردصم دلو

 رود و وح و نه ك لقل ز 3 نوک كنس هل وقم ناڪ ان و هیامر هدابللا نایلصلا م د
 ید هف رخ و همایق هک سابل ی رک دید هدابل ااح رونلوا رعت تیک ڪک هکرونید

 رود هب هب روط و رود هلا وح .هدنزو ریما ( ديلا ( ر دۇلات ا راربد

 دین و بحاح ن .دراطع ن دلو شالام ناهعبر ن ديل ردندلاح ر ءامسا دل و

 ۳ لکو ۳ لطاب هللا الخام ی لک الا < هک ر رد ج زام رد را صا یافطعلا مرا ۷

 هدانزو ےک ) دسا و ( هدننزو "رب ز ) دل ( ردکلاوا دا ی 1 لئاز لا ال

 رادقم رب هدننز و دج ) دبالا ( ردس راق و نعاس هدیع ل دین وا و ردب دآ شوقر

 یسابل نالوا هد هق را بودید یک هک هزکص ندقدنا صا هم | وص بو داد کو

 بایلا نم ادبل یوصلا دبل لاقش :ردهنسانعم قمراص هنحوا كن ت نوعا فاو

 ( دیلتلا ۱ هق رحم ناراجال ةباقو دنا سادق هلع> و هطاغ 8 هلو دشفش اذا یاثلا

 ٣ قتویو هدبل ییعع ادات فوصلا دبل لاقن رد هنسانعم دبل ندو هذن زو لیعش

 . باخ نالوا هدما رحاو هعق ر اذا ءاسکل ادیل لاقت رددةتساتوك قم روا دمأر هب هنس

 بوروس دةم یس هلوقم هو هنحاص نوعا قفلب ءوط تبویلوا ناشیرب یحاص كنشاب

 هرعش دیزل ی سم اس هړف لع ahs مرحلا دېل لاق ردهنسانعم قمردشپاب

 هو کشلوا عم هری رب هلرمصق تثلاو یخف كن هددشم یابو یم كمال ( یدبللا )

 قالطا دکح وب نان وا رمیعت هتک ماکت و رومص ) دوبللا ( روالوا قالطا هت یتاسنا

 قعساب ب وط ردهرزوا یر یر یرلغارمی كح اغآ هدننز و لاعتفأ ) داشلالا ) روتلوا

 ل>اغآ و ضعي ىلع هضعب دبلت یا تدبلت اذا قرولا تدبتلا لاق : ردهتسانعم

 ۱ اهفاروا ترک ادا هد شا تدتلا لاق ردهنسانعم قلوا روکو قوص یرلقارهپ

 هدننزو بنع ( دبل واو ) هدننزو درص ( دبلواو ) هدننزو نسحم ( دیللاو دباللا )
 افون هنسکوک كمدآرب هلییوکسكن هیقوف یاو یف كمال ( دتللا ) روید هئالسرا

 هلم یا ( دشللا ) هزکل ادا یناثلا بابلانم ادل هدیب هدنل لا . رذهتسانعم قمروا

 رد هتسانعم. قمی زودبود هنیرزوا تانیرپ یرب هرجا باق یدیرت هدننزو دل هلا
 یعاتمو هاوسو ضعب ىلع هضعب عج اذایاثلا بابلانمادتل دی زتلاپ ةمصقلا دشت لاقب

 یودب هلك كمال ( ةدشللا ) هدئراذا ع اتلا دل لاش ردهنتشانعم كليا فتسا -/
 حس



 سس ڪک سس
 ETE مز ا و jy 700 ردب ما > نات | ۱

 اب یوق نکیا هده رد یدنک بودیا لاسرا هفنرمش مرح نورا اقسنسا یافت ۳

 ریی هدف هدام یا ندیاب ر یفرط هک اپ وک روب زم هففلوا # رهت هم |
 هلکیایآ زاب 1 لوط هدنهاکرد لع و لج یخ هدم رس روا ص ۸ بوک یدشوا ۱ ۱

۱ ۱ 
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 رمو رععا یربره هلاد ید هک قررا یزدل و یزوکوا غاط ولیوت الاموف
 یر ره یی پاهصتسا یرلنآ زالوا ردبآ اونا هدغاط رسو ص رسوا نام

 ر۰٣ یرادقفم یر كاعوج لرئ آ بودا باروهص"-ا یرب ةئیر, هدقدلوا كاله | ۳

 ندنرلبرواپ هنر, هدندلوا اله یر ره 4۵ هدا ذاحما مش هاد ید دواي هوا | ۱۳۰

E /۱ ید یروایرب هدقدلوا كاله لوا بول وا رم" هرزوا ی ر ۶ بودا ذغا  

 سو هلوا ره یرادقم یر۴ ثهعبس رون هرزوا لاوم وب هص ال دیبا داتا 1

 E هنالف هرکص كا بولوا رب هنسرااسکس رسن رهو یدلیا رايتدا ییا قش تا لا
 ۱ اک ید نقل مرا لاله ید دبل هدعب یدلیا قالطا دبل ھهيز تا

 وشاب بودیا ماتت هلکن آ رلبرعو ردراو یصوصحم مسا كنیرب رهو یدلوا وراپ |
 قالطا هلام قرح هدننزو کس دلو دلو هدننزو دره دبلو رارید دبلای هدنعقوم |

 4۵ اب و كرلم ال ( یدالو یدبل ) رثک یا دبلو دیالو دبل لام لاش روژوا"

 قالطاهشوف نیجردلب هروک های هراس تا اما ردد :آ شوق 4فیفح و هاب دی دش7
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 رود ینفا رطا دردد یدبلا یدابل یدبلا یدابل هدکدروک ی برع لافطا رولوا

 راردیا ذخا بوراو هلفمروط هردنیس بوتخیاپ هر ینیدلوا ید لوا رردیا

 ۱ لاقل : روند ههود ندا بر هن رلقلب وا هلیغ رب و ای اد هدننزو نسحم ( دل )

 یمهلوقم اتو دو هدننزو لعف ( دبلتا ) هبت ه زف براش یا دیلم ریع 8

 رببعت كل هکر د هنسانعم قنشای یک هک بونك اة و یرب یعازحا كتهتسف

 | یتسکوک شوق و ضعپ هضعب نزلو لخادت اذا هوو فوسلا دلت لاقب روثوا
 دبلا ) ابیلع م ج اذا ضرالاب رب ,اطلا دبلت لاقت: ردا عتسم هنسانعم قاي بور و هزي

 لاکو 0 و هدع (ةدبللاو ) هلرمک كرمال ( ةدبللاو 2
 روئید هب یپهک هدنزو ناک ( دابللا ) رولک دوبلو دابلا ی نوسلوا ندليق

 ۲ ارتمو عقگ یک هک هدنغلارا یرلزوما ینعب هدناسهرب ز كنالسرا هک كىال ا

 هاوو کو کال وم زاید دود هالسرا نده ر ول وا قالطا ءزایوق وا |
 یسهحراب هک هدنکوک كفلتوا یراک دید نایلص هدبلو ردبقل دارم بہا

 LEG روتلوا قالطا هتیزوب را كفلبواو روتوا قالطا هيفتشت هه ۱

 | ثاکلموک لوق لع رونید هبهماي وی یرلقدروا هنکوک كکلموکو روئوا قالطا
 ردید هداب رب هد هیقن رفا هلا هقرب هدبلو زونید هکلیا شلوکو  یرلق لود ا
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 لینوکس كایو یحف كاک ( دیکلا ) دهها عب ح رفلا دهوک | لاقب یدلوا رکذ
 (دیکهذیکی 1 :داک لا" ردهنساذعم كلا تنابخ و رکم همدآ رت هدننزو هشیعم (ةدکلاو)

 ردهنسانعملاتفو برح و هل لاتحا اذا هلداک لاقت ردهنسانعم كليا هلیح و م کم اذا

 اش رددنسانع» قمرق > شن 1 قامقحو هب راح اذا هداک لاقت نوڪغيدلوا لم اا

 | هغرقو ءاق اذا لجرلا هاک لاقي ردهنسانعم قصوقو رانلاج رخا اذا دنزلا دك لاقي

 تكمرو ناحو حارص )۱ ف درج ا اذا با رغلا داک لاقت رد ذنسانعم مع وا قرهیلابح

 نولاخ و امن داج اا 4 تسقس داک لاق رد هانعد و ید یواو د ةن كام

 دوک نالوا یواو و تیضاع ادا تا رلا تداک لاش رد دةس اعف كم روک ضیح

 دیک لاق و مهو براق اذا ا زک لوق داک لاقت رول وا براق لعف دک ریا

 رکذ اک مها الو داکا ال یا (هالو/ادیک ال لوقت و ةبواولا ف رکذ اک لعش

 ددشت یا دیاکن هيف لاق ردهنسانعم قلیتاف و كلدرس هدننزو لعافت ( داكا )

 ناق: رد هنساعم تاسا دعدحو رکم هدر زو لاعتفا ) داتک الا ۱ نادواکش لقنالو

 هلنیتعف ( دبللاو ) هدننزو دوعق ( دوبللا ) 4 ماللا لصف ۸۰۰ هلاتحا اذا هداتکا

 بابلا نم ادلو اد ول دبل و ناکا لح را دل لاش رد هنسانعم قلوا مس هد رب رب

 هسارذبلا لاقب . ردهنسانعم كکا.یشاب نکرربک هرب یسدلوقم ویقو قلاوحق اهلعح

Eیشلادبلا لاقت ردهنسانعم قمردشپای 4 هتسن رب ییهتسن ر و لوع دن ادنع  

 هکمروع بود ار وهظ ندیکی یرلیو هد رام مسوم كف هودو هنهقصلا اذا «یشناب .

 الص او نسل تایمو اهراب وا تج زخا اذا لبالا تدبلا اش رد هنسانعم قعوطزو

 لاقت ردل تسد هنسازعم قلوا م زالم PEE رط مم یلصم رہ هد قریلوا كفنم

 ۱ لاق زد هنسانعم قمروا دمای هغت رب و مع مزلاذا لصما رمع) دنا

 ندنآ رد هدننز و فتک ( دبللا و ( هدننزو د سه ) دبللا ( هعدر ۳ ا قرطا

 یکه کیا همدآ 7 نالوا ا تکرحو ریس نوعا راکو E تویلرا

 تاطد الو هل ربمنم 0 ريال ناکاذا دیلو دبل لحر لاقت رولوا ی هنو ر

 كنب ضن نالق هم رکص كا عب یرخآ كاهل روسن هدننزو دص دبلو اشاعم

 رو نم نآ.قل ردش وڌ یزاک دید نم سیل و ردنخلنا هرس هاتف نلوا كاله ردیعمآ

 1 نا رک ا یا نادیاکت اه لاق رد هنسانعم كس دا هعدخ و کم هنب رب ی رب دیاکتو

 هب قز اذا هب دل لاش ردهنتسانعم قعتباب هب هنسن ریو هب ماقا ا لوالا

 7 لا ۱ ضرالاب دبلا لاق  ردهنسانهد قعسبای ید و هاب ریسک كد مه [ دابلالا (

 ۲ تا او ادبل دز لع اد ۱ جملا دبلا لاقي : رد دنسسانهف قعاپ واک هنزیا كن او

 8 ه رهظ لع هود و یا دبالا هلع ۲ تب اذا سرفلا دلا لاقت قەوق وتلکنت ۳۹



 ۱ بویلشبا دود یک OTF درک دا ,iG و و

 یدزاب هیلشیاو یدئسبا كلبا هد روال طسا نږ ردنرابق ندقنوا بی رف کلا |
 لاقب ردندنسههج هه را هبراقم لامفا داکی داک نالوا یلعف كروب رووا ریبعت هبا
 مو براق اذا ما بابلا نم ةداكمو اراکمو ادوک لعش دب ز دیکو لقب دز راک

 فرح ا یشام 4 یف هثفآ رب رداکد لوه یدک دیک دنا وقت ۱

 درب ندخادا قث رد راثم لعف کی سەدام راک وبا و اردیا لقن هب مک نیالوا ۱

 جو EN رک او aa ,ابا ینموقو مدع ی ییف تب سرو |

 لعف ل مش داک امو ل | لعش دیز داک س

 نان هلرق هنمو رولوا دباز 5 ولوا E لص یسەدام f ہیھاک و رولوا | 8
 لات هلوق هدمو رووا لابهسا هتسانعم دارا اضهب و اهرب مل یا [اهارب دکي 1
 ا ن راب عو هنم دار ی لاقش و دبرا.یا [ ایفا داک [ ]

 هام داکا الو مها ! 1 زید ةداکم الو 4+ ال هد رب كعد es اکا بودیادع مھم

 لوالا بابلا نم ادرک هسفن دوی و هه لاق ۰ ردهضانعم كیا ناخ لذت دوکو |

 هدننزو زار ها 1 دادی و5 الا ( ردب دآ مضوم ر هد زو دو ) د ویکی ( دوغ یا"

1 
1 

۱ 

 لج را د "وکا لاقب رد هئسا:عم قلوا درد یدوج و بولوا ربپ كب مدآ وب
 رونید هنسههوک هنسن راو قارمط هدننزو هز ( ةدوكلا ( شعتراو ااا

 بوردکر ب ییهنسن راس ای یغارمط ه دنزو لیعفت ( دیوکشلا ) رولک داوک[ یجب
 دهشک هلصعحو عج اذا ادب وكت بارلا دوك لاق ردهنتسانعم كيال هموک

 (دهکلا ) ردندلاجر امسا: هدنزو ریز ( د OY بارغ (داوک )ةدخاو |

 ا تع رس ا دا دوخاب هدکع رو هلناحف ( نادهکلاو )هدننزو دهم ]

 تفر عرمنا ادا ثاثثا بابلا نم اباد وکو ادهک لح لا دهک لاش , ردةنسانعع

 جالا هدنلط كةن رب و هدرا یا هندهک لوقت ردهتسانعم تكنردشا

 لاب بولیرو تیافب و حا اذا: باطلا ف دهک لاقي + رد هتسانعع كلتا مادقاو
 رددنسانعم تقشمو ځد دهک و ايعا و تبعت اذا لح را دیک لاش . ردهنسانعم قلوا

 كالا و عی هدننزو روبص (دوهكلا ) دحاو یتعم دهکو دیح هیاضا لاق

 لاش هنهو رووا ر رعت تسد هر 5 زادك دا ن ن ديلا هعنرمس ندیلا دویک ر ردهنسأتعم

 ررد یدوحو نرل رب هدننزو رقع ) دهوکلا ) ةعبرمع یا ندیلا دو: هک نا

 هدننزو ءارج ( .ادیکلا ) | ربک شعترم یا دهوک وه لاقب .رونید همدآ نالوا
 ( ءاهک الا ) ردقالطا ثعاب یتعرس هدندخ هتسانعم هنا رونلوا قالطا ههزاج
 هنسانعم قمروو بعت اذا لجنرلا دهکا لاقب -ردهتسانعم قروب نك. كلر

 ردیف دارمو هدنن زو دادمقا ) دادهوک الا ) هیعتا اذا هدهک | لاقت رول وا یدعتم
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  ( | 2ده هدنزو بلع هلاد دمت ی(  Eرفعح ( و قم وو

 زود هتش اب 4 ك رکذ هدننزو هذقنق (ةدهكلا ) ردندآ هب رق رب هدنساضقدنق رع" هدننزو

 فف( د هكلا ۱) هنسانعم هلشف رونید 4 یرفو ندنکت ک لوف لع ردیحوا

Es هدنن زودادهقا ( دادهک الا )روند هم یشک نالوا لوب یسهدهک هدننزو 

 و  Eنیک را هدیدنزو طبالع (:دناتک ) دیا ی
 تم نارفک هدننزو دوعق ( دونکلا | مجیق یا دیانک هجو لاقب  روتید هب؛رهح

 اذا یا تانلآ نم ادونک لا دنک ناش . ردیلباقم ق 4 رها
 هدیسراف روند هصخ» نالوا ردا تم نارفک هدننزو دونغ( دونکلا ) اه فک

 اشاحو رونلوا قالطا ءرفاک دوننکو دنا رفاک یا دونک وه لاق روت د سایسات

 فودیا دادعت :یتایلب و بلاصم هک روند .هزاکهب نیا ضازتصاو مول ناز فو ط
 رووا قالطا هسک ا و لیمو ردبا نایسنو هاسم ییتاض ویفو من ییدلوا رهظم

 اذک و یلاعت هرز ما ولو رفاک یا دونک وه لاقن  روللوا قالطا هراکرنکو یصاعو

 رودلوا قالطا هضرا نالوا لیا, تابا هتسن رب الصاو صاعو لی ٠ ضرا لا

 ۱دی آ لک هح: كلاب شن رفاسم یاعطو ا تال يا دونگ  aقالطا هے یرج

 قدبع انادو رونلوا قالطا همیثل نادا منم یتساطعو دفر ر_ةعسمو لاسو رووا

 تالذکو هدحو لکا ناک ادا دونک یه ناق رولوا قالطا هیسک تالوا ربا بر
 نا الانا ] یلاعت هّللا لاف ریاضبلا ق فلولا لاق ةد: بو تالذک و هدر عن

 نسلا لاق و رفاکل یا جاجرلا لاق و ةلاب روغکلا یا یلکلا لاق [ دونکل ةر

 لک ای هنا ةزالا هذه رمنشت لیلا لاقو ملا یسنیو بئاصلا دعب هبرل ماوللا دونکلا

  ۰هسک نالوا لّعشم یال تافج هدنروص و سپ هدبع برمنییو هدفر عنو هدحو

 لاش  رولوا قالظا هب یراق ندا نارقک هندوم و قح كوز دونکو رولوا
 رای تالحر رب دوننک و اهحوز ین یتعب ةلصاولاو ةد ول روفک یا د ونک ةا

 سس سس

 لح هدننزو هرج ( هدک ) رد هب رقرب ءدنساضف دنف رع هدنزو هد ) د

 كفك ( هدنکرا ۱ رده وص وم هالا و. نسح یاو ردیعسا هیحای ر ندنسیح او

 ۷ روت نالوا یرذپ كب هلو ا e هدنک و رود هنسهعطق ر كغاط هل و

 ه2.«رلساد بودیا درو لا رفک هتعنو قح نی ردب راربد ید يدنک ردیقل 3 رفع

 رشق 3 فاعلا عدوا نا هدنن ز و ناتک ( دانک ) ید وا تقام نوع*:دلوا قع“ 5

 هد رو قنف (دنکلا ) ردشیا دوفو 4 رافس هنهاکرد كا رولت سو مالسلا هیلع مای | ۱

 (دعنکلا.) هغطق اذا لوالا بابلا نم ادننک یشا دنک لاق ودها عم كفك

 زدنا ناب هلا تو روقسوا > یحاص هڪ ردیعسا ی ا زکد عو رب هدننزو رفعج | ۱

 ادوک هدوکی هداک لاقب . ردهنسانعم كليا منم ا دواوو يكف كفا كى (دوکلا )



 ولوا زسزولومو زلف نتف ( دلکلا ) هدلک نم "يلا دلک لات ردهساتس |

 هدشنزو هزجح (هدلک ) ردهدلک یدرفم روند هب یطارا هئوک لوا لوف ىلع زەب
 فو رعد بیبط رب ب رعلا نیب هدلکو ردن دالا هدلکن ثتراحو لبنح ن ةدلك ردن داما

 تاکرا ( هدلکوبا ) ردا عاش یددجو یردپ و هدلک نب ةلاسف نب رارضاو ردیدآ
 عضوم ربو روذید هد یهب یاب هدنذو یطح ( یدنلکنا ) ریسک کا

 هاسنا نالوا ظیلغو دیدش هل ادیب لعاف سا ( یدناکداو ) ( ددنلکدا ) ردیوآ

 قاوا دیدشو ظیلف هدنازو دلج ( دلکالاو ) هدننزو .ادن مسا ( ءادنکالا ) رویه
 داکتهعا ( دادن الا ) دنشآ و طاف اذا داكن و لج زا یدنلکا لاش رددنسانه

 قارب بو آ ندر هنیرزوا كهسک ر دوخاب كن هنن ۳ یسودنک مدآ ر هدننذو | اور

 قلوا واتب الص هنس رو هسفلب هيلص قلا اذ ۱ هيلع لح را ددا لاقب ردهنساتعع رو

 كليا شرت عاما ندهنسن رب مدآریو بلص اذا یشا ددلكا لاقي  ردهتساتعم

A.هدنزو باک( دلاكلا ( عتتما و ضب اذا لح زا ا لاقت  

 بط هلیدحف كفاک ( هدهلک وا ) مدف یا دلاک ځذ لاقب روید هیهنسن ینادقوح

 2 OE (دکناو ) هدننزو هد ( ؛دجلا ) ردندن هتک
 یادکو دکو ةدک هنول یف لاقب ردعسا هنسانعم قلوا لئاز یلوفص بولیز و

 ذک لاش هانساتعم قلوا كاد رد و ةا كروب دس د دس رحل رولوا ردصم

 قتورو كار بویکسا سابلو ةدكلا نمهبلق ضرماذا عبارلا بابلا نم ادک لجرلا
 ( دخنو دملا ) سالما و قلخا اذا بوعا ۳ رذهتسانعم قلوا لئاز
 روید دب یک, لاهتنخو نيکو + نور هدنزو رما ( ذیگناو ) .دننزو فک

 لاش رد هتسانعم كلبا رطاخ ةت و نزح یدآرب هل رک كنه ( داکالا )

 هبحاواو ردلوهفم مسا ندن ۲[ قرەلوا ذا ت (دوکملا) هلق ضرماو هغ اا مهلا هدکآ

 هک رونا 3 1 هدخزو باتک (داکلا ) زدقلوا هیوا ید هدام یاضقفو

 ین یو بولیزیدربآ هدشن آ هکرونید ههرواجع ول ربک لوڅ داک و روتید + 1
 .داکن 1 ندنسوجاس نزاقو ندح ر نالوا هدوطع رووا عضو یکی هرزوا |

 اک نانو رک ذ رود لین (یکتنا )نر دهنسانعم دا اهن( هدر )روتوا ۱

 م اذآ هوضع دب لاقي .ردهتسانعم قمردرف یوضع نالوا چ وا

 )دلا 0ا21 لا زدنا نوت وهف هاو بو را
 | پاسیلا نم بولا راصقلا دک لات رد هتسانعم كم رح یز ی رخ هدنزو دج

 ردفم هلا كم رج قردی: راغ آ ا یزپ هد هراس تاما ةقد اذا لوالا ||

 | نالوا بلد یغاربطو یک رم روند هلالبفو روند هرب نالوا تهس و كب یغارمط

ax» 



 قفنباذا سمالناو لوالا بابلانم ادوسکو اداسک دنکو غ الا ےک لاق ردنرابغ |
 نایلوا یباور و ردندسماخ پاب دیسک رذ رااعذ مسا ندنآ ( دیسکلاو دنشاکلا )

 دسک او دیسکو دساک قوس لاقو دانکوذ یادیتکو دساک عا لاق روند هشت |ا _

 لاقت رونلوا قالطا هبهنسننالوا نودو قل دیسک و -ردبلاغ یا ئ كد قا 1 أ

 دساک بویلوا امشو عی .هد را زاب هایم ک کوزه ( داسک الا ) نود یا دیسک ی

 طسق هلی كفاك (دسکلا ) دسک | تراصاذا موقوس تدسک | لاش ردهنسانهقاوا |

 سس هدننزو لاعفنا ( داسکنالا ) ردیبسا لوک یاود فو رف هاو هکر دیفدارمو رو
CAE۷  

 تدستنا لاش رد هنسانعم قلوا قله و عوحر هنر یر یسروس و نويق

 تدیعا اذا: ردیسوروس یدنک ةن داره ندینات مغ الا تعز اذا مغلا لا م يلا -

 لصالاق ردلقم ربغقفلوا دارمیروس رخآ هجصهدعاق لوالانیع اه 1

 هنسانعم قالاق هنب رلیروس هنب بور ءح ندنغیدلوا دساک رلغغ نالوا ضرع هعب اا -

 لابعتسا هدقلناق هن رایروس یدنک. هی مانغا اک ندب روس اقلطم هدعب بول وا

 یخف كن هیقوف یا و یوکس کا همد نیش و ی كفاک ( یدغتسشک ) ید وا

 هلکغخد یاططایدختشک هکر ردناذرب ندشدح ةاور هلامصقو هلي كا هط وقنم نیغو

 ززدا تاور ندبات ا ك 1 لرو ردشلبا تیاور ید دمع اغوا و ردوو رعم

 قیقلبلا رع دلا حارس ید فوم هک رد حراش ردندمگ اهم سس یه
 یدغ وط شنوگنالوا کر ظفل لص الاف یدغتشکو ردشلیا تاور وک 5

 كعك دانا شید ییهتسنرب ترک كنيش و یعف كفاك ( دشکلا ) ردفرمصعم ندنظقل
 هنانساب هعطقاذا ینالا بابلانم ادشک "ینا شکل اق یک یک جواه و تا
 ثالش املحاذا دقانلادشک لاقب و قعاص لقمر جوا ییهقانو رر ١ عطقک

 هک رونید هبهقان لوس هدننزو رویص )د وشکلا) ر دیدآ هاد لوک ام عور دشکو عیاصا

 هصق یردعو هلوا ردیا راردا هرزوا هاو د یدوسو بولیغاص هلقمرپ حج وا ىس

 اللا ة ریصقل ال ماسالا ةف یا دوشک دان لاش روند هبدقان نالوارال یک لدو

 لص و بودلاچ نوح رالایعلهاو زود هرامدآ نالوا سکلا رک هریک ( دشکلا )

 فهمه ( داشک الا ) هلنیتعف رددشکو دوشکو و فم روند هرلدسک ندا حر

 لحرلا دنکا لاش ردهنسانعم كلنا غاي فقاص صلاخ بودیرا غاي ه رک

 هشيش هلباه ( ةدعکلا ) رونید هلاوح هدننزو دعس ( دعکلا ) ةا صاخا اذا ۱

 وزای هنن رزوا هک زدفو رعم هرم کو یعف كي همعج* نيغ ( دغاکلا ) روند هنغایق ۱

 ( دنکلا ( روند دغاک ید هدیکرت رد رعم ندیسراف وو روند ید ساظ رق رولبزای !

 چا و یسهلوقمع اتم هلیئوکس كمالو یی تاک
 دلك ( دیاکشا ) ضعب ىلع هضعب عج اذا یتاشا بابلا نم ادلک "یا دلک لاقب
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 1 میس a 3 هدشزو هه هه (هدرکتا )ا )ا دهجالا اهژام لاب م قلب و .۰

 و لبمن ( ددک ) ردعشومرپ هد رق ءب هد زو د رمه ( هدک ) رددآ وص رب

 (دکلا ) یدئلوا , i هکه تن ردتفل هدنظال دیک ددکو رده وه رب هال راد لس یب

 لطثژم روند هفارط رد, معما ندنظفت ذلک نالوا رکذ بهف ثفاکو یرمک كی

 درط يک هدکدک هدنن زو لزازت (دکدکنلاو ) هدنزو لرعش ) دندکتل(.) هسازعم

 اد (درط هدرط اذا هدکدکت و هددک لاقب  ردهتسانعم كليا درط ها دید ٩
 كراش رونرد اک کویت لوف ل یک قنع رونیدهلوي هدنن زو درف ( درکلا ) ۳

 اهل صارا هقنه یا هدزک برا لا رد رعم یە راف ند رک هلا مصقوب هرزژوا نانا

 لوالابابلآنم ادرک ةبادلا درک لاقب هنسانعم كمروس راوط رولواردسم درکو
 هد رط اذآ ودعلا د ک لاقب ردهنسانعم كمك بوغرف ندنسهقرآ یفدو اهقاس اا
 ( هرکلا ) غ وطلمیا دورکم برا* هنمو هعطق اذا هد رک لاقی ردهنمانعت كنو
 ند گ نالوا یردج رولک دازکا یعج ردهفو هم ةغاطرب ندساب 4يط كفك

 هداش هجر ناهر 4۵ زد مرم رد رامان 4۱ .ءاعنا ی ماع ی ءایقن ص ورگ
 E DR هلواتفحاماکا هلکلانای السم یی ره باس رقفو " 8

 هرن ا؟تسب رولوا زآ ند:ودرب رونا وا رام كلوا هذیک رب ردهد و دو ٌةعطق رب ندال

 هر مودرب تب رج رردا ریبعت دن هد ارایدو و هراشم هدم ناتسد ص هنالوا

 رفت هلا درک یراعم و هللا هراثم ین هردو هلا هربد ىتظفل درک فوم رود

 رددآ هن رقرب هدنساضق هدلب مان « اس هد کو ردید رقمه اه ) ةدركلا ( ردبغا یا

 رفصم یدیرکلا نب دجم و ىنا ,هسالا درک نن دجو ساقا: ناد ک رددیماسا د کو

 كفاك ( هدید رکلا ] ردرلثدح ردبقلم ا بد ک هک ساقلا نی هقا دیعو هی

 اد رخ لوق ىلع رود هنکند اهرخو روند م ییطع هعطق لد اه رخ هب مک"

 كفاکرولک دارکو دولک ددارک یعج رونید هرلام + شااق هدنرادهشوک ییا كنکتد

 ثناک ( هد کلا ) ردندم ھه قوئوم دیدرک ن.دیخا دع ردنداعما دید کو هلک

 هدننزو هلعاقع ( ةدراكملا ) رونید هرلاهرخ نالف هد درک كنکند اهرخ هي ميك

 ۱ هدراظ اذا :دراکم هدراک لاق ردهدسانعم كليا هعفادمو هدراطم هارب یرب هدکنح

 هودهی دیر ی لا ردهنسانعع یا ابح دک کس هدنزو هدب ت ) ةد ركل 1 )ناڈو

 ی درک لاق ردهنسانعم كعرکس هدننزو هد رک ( ةدمركلا ) هقدخ اذا

 ( درک )یدنلوارک ذ 1 رو هدنزو هدد کبک كفاك ( ةدیک کلا ) ادعاا
 هدننزو داسف ( داسکلا) دددآ حض ومر ترک كن یازو ىحف كفاك ا

 هدا مشو عیو ارازاپهکر رد دنسانعم قام لوا جا ر هنسنر هدنزو دوعت (دوکلاو ) ا

 ندقلوا نرو و نمک بولوا طقاس ندراشعا هادس تابغر تاق نیععدح نالوا ۲
 سس سس



 و هدصوصخ ریو ق:اضوا هبعت و جر یآ یعب كا بالط دک ندهسکرب

 رولوا یدعتم هدانعم و سو دکلا هتم بلاط اذا االف ںک لاقب هتساتعم تیردکح ۱

 ی هتسنو دکو دخ دم هلی زابع دعمو مزال هیعنا هدک و هدهرب اب تاما هک دن

 اذا یشادک لاقب نوسلوا لئاس نوسلوا دماج رددنسانعم قمر وق بوکح هلالا

 ( دادکتسالاو ) هدننزو لاعفا ( دادتک الا ) لئاسلاو دمالا ف نوکی هدي هعزب

 څر دارم رگ رد فا نسبا ینسکح تجزو څر هد ص وصخ ر ثمدارب هدرلن و

 لخت دادتک او دكلا هنم بلط اذا هدکتماو ان الف کا لاش ردق:اغواهعج زو

 هري لانبال نعي كسا اذا لحرلا دتک ا :لاق ردهنسانعم قلوا هرزوا كاتساو

 كالس ( ةدادکلاو ( هدا زو هره ) ةددکلا و ۱ هاب احد ) ةددکلا ۱ ةر بجا الا

 هدادک و روال وا ریبعت ناپ یالموح هکر روت د هماعط نالف بوشباپ هدد ه ریه هدنن ز و

 هدندرو عور ون هدلم ما تورم هدههدایو یدن وا رکذ E هنستاذعم هدشو

 شف رحم 2 رونید هزوط شکود دریا هدشزو ريما ) دی دکلا ( زدب دآ عضومر

 | هتنوص نالوا رداص هدکدلک ود بولیدل اشیوب:هرزوا كنب ر یرب یف زوطو هتسانعم

 لا وهءو ديلا لثم دندکلا دب دک ةي لبق واوا ریبعت یدسشاخ 13 روید

 نتطبندضرا و ردیدآ وطرب هدننب نیمرح "دیذک و بص اذا هنوص اذکو شیرتیا

 مون ) زولوا ربسع:یرورح هکرونبد هرب نالوا ظیلخ اربط و رونید ءعساو
 طظیاف یغاربط یدو هل رمسک كناک ( هدکلا ) ردفو رعم مون رب برعلا نب ( دید

 یرکدید یوا قجادضو یرکنک تشا هدنزو مات ( دادکلا ) روید هضرا نالوا

 رلک سا ضعد هکر د,دآ كا 1 دادکو روند هايل وا ییحالص هکلیا یعر كلوا

 را ( هک الا ردقح هلوا رلکسا لوا یرکدد دادک تاتب ولو تدسسن کا

 ( دادک الا ) یک همام ردهدادک یدرفم روند هنب دیش قالتوا شعالتوا هدننزو

 دادک | موتیأر لوق رد هد رظ و وابو روروسو راهف رف ) دیو داک الاو )هلیعف كوربه ۸

Elyیدزفم یدنلوا رک ذ ا داتک | لصا هکر ید حراش الاسراو اقرف یادید  

 لازلز ( داکدکلاو ) هدتنزو هلرلز ( ةدکدکلا ) ردیعج ددادکا دیداکا و ردتو

 اذا اداکدکو ةدکدک لح لا دکدک لاقت زو هاتم توت ا طا رفا هدننزو

 رد هنسانعم كمروس هلقضم هنب زو كحق هسک نرو الج هو كالا ىف طرف

 9: رو ضآ شا و هالح اذا فیس ىلع سودا بسط نر دکد ک لاش

 كلبا د رط ها دیدش درطو ,یشاق لقا اذا لج لا دکدک لاق رد ےک

 دو هار هک رو هه ) دادک الا )اد دشا د رط هد رطاذا هدک دک لاق رد هیس وم

 روبص ( دودکلا )كما اذا: لخرا دكا لاق ر ا قارا و 9
 تناکاذا دودک رثب لاقب رونلوا قالطاهب و وق نال هلتفنمو تح ز ییوص هدنز
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 ۱ A RT FoF و دوسو هدسفاذا مالانالف دکن لاقب رد هنسانعم كليا
 هاطسو تاکلف شا وک نو وب دزو لومذت ( دیبکشا ) عادا نا دیک لاقب
 ۱( دابک الادوس ) اراد بک تراس اذا .ایسلا یا تک لاقب  ردهتسائهم كلك
 هایسس یک زوک بوفای ینیررکج توادع و نیک شن آ ابو کبد .زولرکج هزق

 یا دا الا دوس مه لاش روالوا نالطا هئانشد و ,ادعا 4سهظح الم ییدلیا
 هب یدک نالوا ؛مطب یتکرم.و رتسو یربا یطسو هدنزو رجا ( دبک الا ) ءادعالا

 | دونید هناویحو ناسنا نالوا یللافو یرموب یهاک رکجو ردیدآ شوف رب دبکاو روتید
 ثامروک جزو 2 ندشیا رب ہی رم دک كناک ( دابکلاو ) هدنازو هعافم ( ةدباكملا )
 هاسافاذا اداکو ةدباكم ضالا دباک لاقب ردهنسانعم ككج تقدم كب هد كن او

 داکق عقو لاقب ردیک براغو لهاکوبو رون,د هتنحو څر ردنا ندنآ ( دباکلا )
 ریه لآ نارکنوسفا هک روند هفوش وب لوش هدننزو هد ( ةدبکلا ) ةاساقم یا
 رک ذک هش ردک: درا رکج هک ردمج كظفلدبک ( دابک الا ) ردبا لابعتسا هدنصوصخ
 فا رطاو ندهدیمبدالب نوجایلط هنسن یرمغ دوخای ع همدآ رب هک ردندانعموب یدنلوا

 ( دتکلا ) لرد لبالا دابک | هيلا برنت نالف دوا ردا دورو سان ندفانک او
  ردعفاو هد ز وما كنب روض دسا بپکز کوب رد دآ بوک ۳ ليف کت هیق وف یاب و كفاك

  هدنسهقرآ كل او كي اسنادنکو ردعفاو هبت اب سر هک ردبدآ كغاطرب هددکم : دتکو

 كن هقرآ هلی ینغای یأر یلعو هبیرغای لوق یلع رونید هری ینیدش واق كک روکیکیا
 يلع هدهق رآ یندو هدنن زو فک (دتکلا ( رواک دودکو داتک | يج روند هنغلازآ

 دئلثم یا هدن راهن ینوقناو نالوا ع وبطم هداموب روتید هرب نالوا رک د فالتخالا
 همدآ لپئضای كسکون هدننزو رجا ( دنک الا ) ردطاغ یعبط هفلوا طوبضم هللا

 ردیدآ عض ومرپ هدننزو مات ( دنکن ) دنکلا فرمشلا یا دننک | لحر لاقب روند

 رد هنسانعم لاثما و هاب>ا لوق ىلع ردهنسانعم تاعاج هلی حد كيء مه ( داتک الا ۱

 زالوا ردیک هلتعرمس اعباشم هدنراهسکا كنیرب یرب قورت هه رک لوح یا
 در رفه ویو ضعب راف اهضس عارمسوا هابشا و تاعاج یا دادکا مه لاق

 های دی دشن كلادو یس كفاك ( دکلا ) ر رد هاب راتعا تعاج یر می ثا أ ات هدارو ردق و

 ؟مادک لاق .لح را دک لاقن ردهزال ۳ كنکح تدٌو ځد هدشیارب

 صوصخ و یتعی كل دکب ال دكدح لصح لا هنمو ةدشاق عقو و بعت اذا لوالا بالا

 :ردلکد هلکتجز و یس و كما هخوب یدلوا لصاح هلکتخم ةدعام كنس

 لج را دک لاقب هکر دهتسانعم كليا مارباو حالا هدنلط" هنسنرب ندهسکرب ذکو
 ما دک و هطشم اذا هسأر دک لاشه ردهنسانعم قمارط جاصو عبص الا راخا اذا

 رول وا ردصم تلذک دکو یک كيدو نواه رود هئي نلیکود هنن هدنحا رولوا

 8 ۱ | ند هسکرپ ۰ 7

 3 ۳ ۳ و
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 سست و
 ىلا بابلا نه ادک هدف لاق ۰ ردقم روا هنن ززوا نوع هدنقیقح گود هنسانعم ۲ 2

 زا دف لاق رد هنسانعم كاا كارو دصق هب هنسن رو ۳2 و تبرمط اذا لوالاو 1

 لاق .ردهتسانعم ییازغوآ فدو چیت ما یهو اوه دور صف
 رونید هن غآ "رک هدنن زو باغ ( دایکلا ) یقیضو مملغ قد اذا موقلا دربلا دیک

 ) دیک ) لصم وتغنم الا برم وهو تلا نم دایکلا.تیدطا هسمو ح راشلا لاق

 اذک لک را دیک لاشن رددنسانعم قلو ۱ اد رد ٤ نمد Ab خدآ رب ن

 لاقب رد هنسانعم قملوا 2ویب نراقن دبكو ذبكلا مجو نع یعی ما ادا میارا بالا نم 1
 قلا اب  نددسانعه تشثهو تدنو روند هاوه صصتع دو طع انا ةنطب 5:

 e انك و رولوا یالظا ”هنط و كغولعوق لمزلا دك و .دقشهو ةدش یا دیک هم

 (دوکللا )اهظسوب یا ءاتسا دک سشا تغلب لاتب« رونلوا قالطبا هنطسو تعلق

 دک ینشا اذا لوهصاهانب لغ لح را دیک لاق نوت د هیسک الف هتف غا کج اا

 ارشاد دغ هلا :تناویخ و ال هدنزو لک 0)0 ۲
 مظعمو OSE E UE یک یرتاس و قالط و. رکجو دروب ردقج هلوا یس هیفوج

 سوقلا ديكو رد رابعت ندنرب نیکنا كناپرد رها | دیک الثم روند ةر نالوا تاوارفو

 ییا ندنرب نا وط لآ یعی ندنضہقم لوق لع هنتیام كنف رط ییا كنس هفالع كباب

 لر هتروا كنا هده راس تاهما هک رد حراش روید هن یرادقم هزادارب رافرط

 لوا 4 ول وم رونلوا رییعت یرغب ` كاي ردیعضوم ناقح قوا قاچ 3 ۱ سقم

 هدعب ربا هدهب هیلک هور ندنآ گرا ثنف رط ییا كن هفالع قمی ردیل وف یا

 هدندرو بالک یب دیک و یهتسا ردن رک نالوا هدناک شک هک روند هیس ه دعد فاط

 كدیلو ن ديلا دبع ندنږدح و هنسانعع بتج رود هناردیکو رد دآ عاط لزق زب

 ردع ود 3 هد درول تالک ین ( دیک ةراد ۱ ردسقات تعا ینانارک و تاق ردیقل

 یسلیسق ی2 هل كفاق ) yz دنک ( رروط وم ر هدو واس اک كوأو (داه ولا دک) ۱

 هلی س هی ریغصت ( ءادینکلا) ردیسشل ماش ر ) ةاضاللا دیک ) ردعض وم 4 هدندر و ۱

 هدرانوت هدننزو دبع ( دنکلاو ) هدننزو هار ( ءادکلا و ) هاه( :ادیکلا و ) |

 ارك (ءادیکو ) دیر نانلوا ضرف ران فصن طخ 4 زولوا شالطا هات طسو
Eءا دنک شوق لاقت روت د هیأت ن .دلوط وا یسهضبفو رود دم رکد لا هدننزو  

Eنالوا يطب یک حو رسو یه و و یربا یه رواو اهضیقم فکلا الع تناک اذا  

 كنو ریسلا ةبیطبلا طسولا هما یا ءادیک ةا لاش رونلوا قالطا هنوناخ

 لمر لاقب روئلوا قالطا هغلموق نالوا طسولا یظع ءادبکو روند دنکا هدنزک ذم

 قراو هنسهب روا تکلف شنوک هدننزو لعف ) دكا 3 طسولا ةيظع ى ِ ۳

 تنها و دصف هب هنسن رو اب ادرسک یف ¥ اذا امسا ساشا دیک لاقت :ردهتسا ع
 س نمو سم - - رییس
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 لاق + ردهنس-انعم قلوا نوزع و *انغ هلیوکس كنه و یف كفاك ( د کلا (

 هو ثدش هدننزو ءاد ال ( ءاد اکلا ) تیک اذا ثلاثا بالام اد اک لجرا د اک

 ند هتسا رو رد دن رانعم ماو نرحو مسو رظو ةدشىف یا اد اکق عفولاقب : روند

 وکارق كبو راذلا یا ءاد اکلا لها وه لاقت ردهنمانعم زارتحاو راذح قص

 که و یھ كفاک ( ٠ ادّوکلا ) رک ذیس اک رونید هشفو برمصو رونید دب دیک

 ندنسلآ قلوص رکج حا كمدآ نالوا كاندرد هک رد هنسانعم ءادعص هیصف
 دال زوس پوپایغوا هتحزو ځر كب هدتخ هنسا رب هدنزو لعش ى( د کلا ) ردترابع
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 هنن رب همدآ ربو هب يلو هدباکو هفلکت اذا "یا داکت لاق ردهنسانعم قلوا |

 ( دواک ) ىلع قش یارمالا ید اکت لوقت : ردهنسانعم قلوا ولتةشمو جارو لکشم

 نا م رد دنسانعم قملوا ولتجز و ولتفشم هنن رب خد وب هدننزو لعافت
 دو و لاق روند هتقوب برمص هدننز زو رویص ( ( دوزکلا ) لع قش ىارمالا

 كنا دوحو یشان ندکلرم هدننزو زا ریما ( دادیوک الا ) ةبعص یا ءاداکو || -

 یدوچو ردلعاف مبا ( وکلا ) اربک دعرا اذا زجشلا دأوکا لاقن رد هتساتعم ۱
 هاصک كفاک ( دیکلاو ) هلیئوکس كنایو یحف كفاك ( دبکلا ) رونید همدآرمب نیمرتد |

 رولوا رگ ذم الیلق ردثوم ویو رونید هرکچ هکر دفورم هدننزو فک ( دنکلاو )
 1 .قمدوا هی رکج كندآ رب هدننزو دج ( دکلا ) رولک دوکو رولک ۔دابکا ىج |

 رک ین ام
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eaسس تو و توس  



۷۷ 

 دن لورمون (۲۱) هدراکاح یسهجرت سوماق وبا |
 لفرع یدسقا یماح نمح یزید یجاتک

 ۱ ح
 مع



 ما لصف ۸

 ةدح وا ءابلا| لصف ۷ (

 هبة والا الا لصف ۸۸۳ |

 ما لصف ۱

 4 ءالا لس ۱

 ءافتا لصف ۳

 لادلا لصف ۴

 ةمهأا لاذلا لصف ۱ ۹۲١

 بلا ءا زا لصف ] ۹۲٩

 ةلمهلا نیسلا لصف ۶
 معلا نشلا لصف ۷۹ ۱

 للا داصلا لصف 4 4

 دما داضلالصف 4

 ءاطلا لصف ۷

 نيملا لصف ٤

 دمهما نيفلا لصف | ٩۷۰
 ءافلا لصف | ٩۷۰
 فاقلا لصف | ٩۸۲

 فاکلا لصف ۷ |
 ماللا لصق ۸

 ملا لصف ۷

 نونلا لصف ۱ ۰ ۲

 واولا لصق ۷

 ءاهلا لصف ۰ ۳

 دلا ءابلا لصف ۱ ٠١

 دمحهلا نیشلا باب ۱۰۶۱ |
 ةربهلا لدعف ۱

 ءابلا لصف ۰ |

 .الا لصق ٠٠۸

 دف #

 ةا ءاكا لصف ۸
 ملا لسف ۰ ۸

 ءالا لصف 1 ٣+۱

 ةعملا «النالسف ۷

 لادلا لصف ۰

 ةمعأالاذلا لصف 1 ١١

 للا ءارا لصف ١١۹
 ءازلا لصف ۰۲

 نشلا لصف ۲

 «الطلا لصف ۳

 ءاظلا لصف ۰

 ها نيملا لمف ٠١

 دم انفلالصف ٩

 ءافلا لصف ۷۹

 فاقلا لصف 6 ١١١

 فاکلا لصف ۰

 ماللا لصف ۰

 ملا لصف ۰

 نونلا لصف ۰

 واولا لصف ۹

 ءاهلا لصف ۱ 4

 ءابلآ لصف ۸

 )4۱ داصلا باب ۸

 ةرهلا لصف ۱۸

 ةدح ولا ءابلا لصف ۰

 ةيقوفلا ءاتلا لصق ٠٠١ ١|

 للا لصف ۰۶

 للا ءاللا لصف ۷

 ةمحملا ءالنا لصف ۶

 ةإ4ملا لادلا لصف ۷۴

_ 

 4لا ءارلا لسوف ۷

 ةمهأا يلا لصف ۲ ١
 داشلا لصف ۱۱۹

 للا يملا لصف ۷ ١

 ةمهأا نفلا لصف ١١۹
 ءاملا لسف ۱ ۷

 فاقلا لصف ۰

 یفاکلا لصف ۱

 ماللا لصف ۱ 4

 يلا لصف ۷
 نولا لصف ۲

 واولا لصف ۷۹

 هاهلا لصف ۲
 ءايلا لصف ۰۸

 داضلا باب ۴۳۲

 ةرمهلا لصف ۲
 ءابلا لصف ۸

 الا لصف ۱ ۲ 4 ٤

 ملا لصف ۰۶

 ءالا لصف ۱۲۹

 ءاللا لصف ۳

 لادلا لصف ۰

 «ا لا لصف ۹

 نیدلا لصف ۰

 داضلا لصف ۰

 نیما لصف ۵۰
 و نيفلا لصف ۰
 ۱ * ءافلا لصف ۰
 اإ  فاقلا لصف ۲۱

 فاکلا لصق ۸

 ماللا لصف ۹



 فاکلا لصف ۲
 ماللا لصف . ۱

 ملا لصف ۷

 ننولا له ۰
 واولا لصف ۰
 ءاھلا لصف ۳

 ةيتحلا ءايلا لصف ۳
 محل ا لاذلا باب ۳
 ةرء4لا لصف ۳

 ةدح ومل ا ءايلا لصف ١
 ملا لصف ۸

 ادا لصق ۲۱
 محملا ءالنا لصف ۶

 لادلا لصف 1
 لاذلا لصف ۹

 ءارلا لصف ٩

 ةمحملا یازلا لصف ۷

 نيسلا لصف ٠
 ةمعملا نیشلالصف ۸
 داصلا لصف ۳
 ءاطلا لصف ۳

 دا نيعلا لصف 4٠

 دما نغلا لصف ٩
 ءافلا لصف ۲

 فاقلا لصف ۸

 فاعلا لصف ۰

 ماللا لصف ۱
 ملا لصف ۱۰

۱ 

 هفیحت
 نولا لصف ۰

 واولا لصف ۰۱
 ءاهلا لصف ۲

 ةرهلالصةءارلا باب ۱۱ ؛

 ةدح ولا ال ۷
 ةيقوفلا ءالا لصف ۱

 دشت ءالا لصف ٨۸
 ملا لصف ۶۸
 للا ۰ لصف ۳ 4

 دما ۰انا لصف ۳

 للا لادلا لصف ۳
 لاذلا لصف ۰
 ء[ زا لصف ۰

 دم ایا لا لصف ۱

 نیسلا لصف ۲

 نیشلآ لصف ٩
 داصلا لصف ۸

 دما داضاا لصف ۵۶

 ءاطلا لصف 6
 ءاظاا لصف 1

 ء4ا نیعلا لصف ١ ٠ ؛
 معمل انيغلا لصف ۱

 ءاقلا لصق ۰

 ءارلإ عم فاقلالصف ۱ 4

 فاکلا لصف ۰

 ماللا لصف ۰

 ملا لصف ۰

 نونلا لصف ۱

 4 سوماقلا ةج زر نم قافلا دللا تسرهف 3
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 ةدح ولا ءابلا لصف ۳
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 واولا لصف

 ءاهلا لصف

 ةيناتعلاءايل الصف
 ةمحألا یا لا باب

 الا لصف

 ملبا لصف

 ۱ ءا ۱ لصف
 الا لصق

 لادلا لصف

 لاذلا لصف

 ليلا ءارلا لصف
 تماما ۰۱ لا لصف

 ل نیسلا لصف

 ۱ نبشلا لصف

 هما اداضلا لصف

 ۱ ءاطاا لصف
 دلها نیعلا لصف

 دمح انغلا لصف

 ءافلا للصف

 فاقلا لصف

 فاکلا لصف

 ماللا .لصف

 حملا لصف

 نوتلا لصف

 واولا لصف
 ءاهلا لصف
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